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Efter-OS-snack och framtiden
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Det börjar ta sig när det gäller "efter-OS-debatten" och
debatten om svensk simnings framtid.
Under Debatt finns numera en hel del matnyttigt. Sju
kommentarer på Dennis Fredrikssons inlägg
häromdagen.
Tommy Lindell har skrivit en Krönika om ämnet. Lång
och många stycken läsvärd!

Rio 2016 - hur står sig svensk simning då?

Svensk simnings altmeister i debatten - Lars Eric Paulsson har också tyckt till. Hans inlägg får
ni här på nyhetesplats. Fortsätt och tyck!

MÅNADENS...

Så här skriver Lars Eric Paulsson:
Svensk simnings recept på framgång
Det olympiska mottot lyder: Citius, Altius, Fortius = Snabbare, Högre, Starkare.
En travestering på det olympiska mottot anpassat till svensk simning bör lyda:
Fortare, Längre, Oftare.

ANNONSER

Fortare :
En tes som jag tror på är att kroppen vänjer sig vid de krav som ställs på den. Med det menar
jag att om man simmar långsamt (under sin maxförmåga) vänjer sig kroppen vid det kravet
och man blir bra på att simma långsamt. Omvänt så vänjer sig kroppen att simma fort om man
under träning och tävling alltid simmar på sin maxförmåga. Man blir då bra på att simma fort.
Det är ju det som det hela går ut på. Rådet är alltså att höja kravet och kvaliteten på all
träning så att man får högsta möjliga tillvänjning vid att simma fort. Dessutom måste våra
simmare oftare söka tuffast möjliga motstånd på tävlingar för att härda kropp och psyke för
vad som krävs. Gör man det kommer man bättre förberedd till de stora mästerskapen där
motståndet alltid är av tuffaste slag.
Längre:
Träningspassen måste bli längre och innehålla fler meter. Redan för fyrtio år sedan lärde vi
oss att simpassen skulle vara på mellan 6000 och 8000 meter. Allt för många svenska
simmare kroknar även på korta distanser på tävlingarna. Dessutom finns det mycket få
svenska simmare som klarar distanser över 200 meter. Vi har en tradition att simma ganska
fort på korta distanser på kort bana. Även sprinters måste ha en bra aerob grund att stå på.
Särskilt i unga år. De som visar sig ha talang för sprint resp längre distanser bör naturligtvis så
småningom få en mer specialiserad träning. Basen bör vara uthållighet.
Oftare
Det gnälls ofta bland dagens simmare och föräldrar över att simträningen tar så mycket tid
från ett vanligt liv. So what. Simning är en extremt träningsberoende sport. Vill man nå
internationell topp måste man också träna som världseliten. Det handlar om två pass om
dagen a två timmar sex dagar i veckan. Tränar man fyra timmar om dagen i vattnet och en
timma i gymet har man nitton timmar kvar på dygnet. Efter åtta timmar till sömn har man elva
timmar till skola, läxor och umgänge. Det handlar helt enkelt om planering.
Den här medicinen kommer att få patienten att tillfriskna redan till 2016.
Lycka till önskar Pålle
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Tre tabeller och en liten ruta med text
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Bifogade filer
OS_2012_och_2020.pdf
Några funderingar kring ambitioner och åtta arbetsamma år - av Jens Fridorff, tränare i
Nyköping.
Visste du att svensk simning har för avsikt att bli en av världens 10 bästa simnationer?
Med mitt sätt att räkna kom vi 22:a i London. 17:e på tjejsidan och poänglösa på herrsidan.
(Se Tabell 1.)
Visste du att nästan alla simmare som tävlar för världens bästa simländer tränar jätteofta och i
mer än 4 år innan de simmar sin första OS-final?
I Tabell 2 ger jag ett exempel på hur mycket och i vilken ålder. (Spoiler: klart mindre än Lochte
och Shiwen, men betydligt oftare än the typical svensken.)
Visste du att den svenska landslagstruppen på OS 2020 behöver träna lika ofta som man gör
bland världens 10 bästa nationer redan nu, när de bara är 9-16 år gamla, alltså redan innan
de tilldelats en plats på vårt nationella träningscenter? I Tabell 3 kan du se hur gamla våra
blivande hjältar är idag och under åren fram till 2020.
Avslutningsvis konstaterar jag att det överraskande nog inte är det 50-tal individer som varit
mest inblandade i årets OS som bär det huvudsakliga ansvaret för svensk simnings framtid.
(Se Textruta 1.)
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Mycket nöje!
Här kommer du till sammanställningen - klick

AUG
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Paralympics startar i morgon
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I morgon är det dags för Paralympics i London. Simningen är den näst största idrotten under
Paralympics.
Startlistor och resultat - klick
Den svenska simtruppen
Jennie Ekström Varabygdens SS - klick
Pernilla Lindberg SK S02 - klick
Maja Reichard Nacka - klick
Mikael Fredriksson Örebro SS klick
Anders Olsson Hagfors SS klick
Christoffer Lindhe Åsundens SS klick
Vi skall försöka följa det mesta inom simningen under Paralympics. (Vi tar gärna emot foto
från London)
Här är alla tävlingstider för de svenska idrottarna under Paralympics - klick

AUG
27

TRÄNINGSLÄGER

Den kompletta guiden till simning i USA
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Bifogade filer
Getting.pdf
Anders Melin och hans kollegor har sammanställt ett komplett dokument för Er som är intresserade av att träna
och studera i USA. Anders skriver så här som inledning till
sin presentation:
Varje år drömmer en stor skara svenska simmare om att få
möjligheten att åka till USA och simma på college. För drygt
fem år sedan satt jag i den positionen. Jag hade viljan och
ambitionen men saknade kunskap om sättet att gå tillväga
på. Tack vare en lokal tränare som hade både kunskap och
tro på min förmåga lyckades jag komma över. Helt osjälviskt
förmedlade han sina erfarenheter till mig utan att be om
någonting i utbyte. Sedan dess har jag sett som min uppgift
att föra vidare denna givmildhet genom att hjälpa presumtiva
collegesimmare att komma över till andra sidan Atlanten.
Med hjälp av en handfull vänner som också gjort sina år i
USA har jag sammanställt ett dokument som besvarar alla
grundläggande frågor och guidar genom processen.
Visionen är att ingen som vill åka över ska misslyckas på
grund av bristande kunskap. Sverige har funnits representerat i NCAA i årtionden och vi vill
värna om denna tradition och förbättra chanserna för fler unga svenskar att ta sig över.
Guiden har idag mailats ut över hela Simmarsverige och jag hoppas att den kommer till nytta
för personer på organisationsnivå såväl som individuella simmare. Jag hoppas att du och
simma.nu är villiga att stötta dess spridning genom att på enklast möjliga sätt visa fram den
och länka den vidare. För vidare frågor eller kommentarer, tveka inte att kontakta mig.
Slutligen önskar jag en trevlig stunds läsning!
Du kan läsa hela guiden här - klick
Du hittar också skriften under länkar - fortsättningsvis !
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Christiansborg Runt
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Malmö-simmare på Christiansborg Runt - frv: Nils-Christian Olsson(MKK), Esther Koenen(SK
RAN), Angela Fox (SK RAN), Daniel Strand (SK RAN), Frida Persson (SK RAN), Jenni
Svensson (MKK), Lena Isaksson (SK RAN)
Igår simmades Christiansborgs Runt i Köpenhamn. Det var sjätte gången man simmade runt i
den kungliga huvudstadens kanaler. Bland deltagarna i loppet fanns bl.a den danska
kronprinssessan Mary. (läs mer om detta här - klick)
Skåre Simklubb (utanför Trelleborg) var den svenska klubb som skörde mest triumfer. Ellen
Olsson trea på damsidan och Rasmus Ericsson tvåa på herrsidan.

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

De tre snabbaste damer i Christiansborg Rundt 2012. Foto: Michael Vienø.
Damer
1 Mathilde Riis Sørensen, 1988
Esbjerg Svømmeklub, 00:23:30
2 Freja Østergaard, 1995, Silkeborg Svømmeklub, 00:24:41
3 Ellen Olsson, 1995, Skåre swim club, Trelleborg (SWE), 00:24:50
345 deltagare

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

Top-3 bland herrarna i Christiansborg Rundt 2012. Foto: Michael Vienø.

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

Herrar
1 Anton Ipsen, 1994, Sigma Swim Birkerød, 00:22:52
2 Rasmus Ericsson, 1998. Skåre Swim Club, Trelleborg (SWE), 00:24:03
3 Kristian Ranghøj, 1995, Randers gf Neptun, 00:24:39
668 deltagare
Komplett resultatlista - klick
Bilder på Facebook - klick

Västerbybadet i Götene söker chef
Klicka på loggan för att läsa mer
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Hjälp oss med tävlingskalendern
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Vi behöver support för få tag på alla inbjudningar och länkar till tävlingar. Bra reklam för din
klubb om det finns vettiga länkar i vår tävlingsöversikt!
Skicka INBJUDAN och sedan också STARTLISTA till oss. Men vi vill inte ha hela paketet utan
en länk från er egen hemsida - så länkar vi den till SIMMAs tävlingskalender. Denna kalender
hittar du här - Tävlingar

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

Du skickar dina länkar till SIMMA under adressen - goran.hellstrom@s02.nu
Vi tackar på förhand !

Debatten är igång........
Post created 11:29
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Dennis Fredrikssons krönika häromdagen har satt fart på debatten......
Läs krönikan här - klick
Skriv din kommentar och läs inläggen här - klick

AUG
24

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

Månadens Överraskning i juni
Post created 9:32
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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.

Jseper Björk, Järfälla - Månadens Överraskning i juni 2012
Sommaren och semestrar är nu lagt till sidan och simningen är igång igen. Till Månadens
Överraskning i juni har utsetts Jesper Björk – 93, Järfälla för sin fina simning på 200 fjäril

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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under SM i Norrköping. Jesper sänkte sitt personbästa med 1,3 sek vid JSM simningarna på
förmiddagen, och kunde på kvällen försvara sitt guld från förra året. Denna prestation kommer
att innebära att ett simmar-kit skickas från Freker, och vi önskar med detta ett lycka till med
simningarna under hösten och vintern.
Tidigare vinnare i Månadens Överraskning - klick
Vi söker juli månads överraskning
Vi söker också nomineringar till Månadens Överraskning i juli månad. Den som nomineras
skall vara ungdoms- eller juniorsimmare, och som under juli månad gjorde en speciell
prestation. Nomineringarna vill vi ha till barbro@freker.se senast den 28/8 – Välkomna med
era nomineringar.

Head satsar vidare
Post created 9:26
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Botkyrka Rönninge SS söker
Huvudtränare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december

Tweet

Pressmeddelande från Head

HEAD gör en stor satsning och tecknar sponsoravtal med svenska simhandikapplanslaget
inför Paralympics i London. ”Vi ser mycket positivt på samarbetet som kommer ge våra
svenska simmare bästa förutsättningar att prestera på topp i London och under året” säger
Chris Flodén, ansvarig för HEAD Swimming i Norden. Avtalet inkluderar komplett tränings- och
tävlingsutrustning för laget.
Intresset för Svensk handikappidrott har ökat stort och nu satsar man mot Paralympics i
London. Simning är den näst största idrotten under spelen med 600 aktiva och totalt 148
medaljer som ska delas ut. SVT kommer ha ökad bevakning och sänder live varje dag från 26
augusti fram till 10 september.
De största medaljhoppen i London är Anders Olsson och Maja Reichard. Anders är
världsrekordinnehavare på 400m frisim och Maja slog nyligen världsrekordet på 50m bröstsim
i tyska öppna mästerskapen.
“Tanken är att vi tillsammans ska arbeta för att kunna ge vår Simkommitté och framförallt våra
aktiva simmare så bra förutsättningar som möjligt. Detta känns väldigt bra” säger ordförande
Torsten Karlsson.

AUG
23

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

Dennis Fredriksson tycker till om svensk elitsimning
Post created 21:19
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Ordförande i Tränarföreningen, Dennis Fredriksson, tycker till om svensk simning och
elitsatsningen i synnerhet. Tycker du som Dennis? Vädra din åsikt när du läst krönikan och
skriv gärna en kommentar!
Läs krönikan här - klick
Skriv din kommentar här - klick

Tjänst ledig i Ängelholms Simsällskap
Klicka på loggan.
Kvarligger till 31 december

AUG
22

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

Mästerskapsarrangörer 2013
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Nu är alla arrangörsplatser när det gäller Simförbundets arrangemang 2013 klara. Hela listan
ser ut så här:
Tävling

Bassäng

Datum

Grand Prix 2

50m

9 - 10/3

Grand Prix 1
Grand Prix 3
Sum-Sim

50m

50m

50m

Stockholm

SK Neptun

20 - 21/4

Ej klart

Halmstad

26 - 30/6

50m

3 - 7/7

Sum-Sim

25m

6 - 8/12

25m

Arrangör

Uppsala

SM/JSM
SM/JSM

Ort

26 - 27/1

20 - 24/11

Landskrona

Göteborg

Stockholm

Upsala S

Ej klart

Landskrona SS

SK Laxen

Västsvenska SF
SK Neptun

Intressant tränarjobb i Norge
Post created 17:00
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Barerumsimmarna i Norge söker simtränare/ungdomstränare.
Du kan läsa annonsen här - klick
Sista ansökningsdag är den 10 september
Annonsen finns också under Lediga jobb och ute i högerspalten.

AUG
21
Kazan VM 2015
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Simsports Marie Louise Bergh var i Kazan i våras. Kazan som är arrangörsstad för sim-VM
2015 och som satsar rejält på idrott. I taket på träningsanläggningen för vattenpolo hänger
dessa fräcka simfigurer. Läs mer om hennes Kazan-besök här - klick

AUG
19
Fjärde upplagan av Göteborgssimmet
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Lördagen den 18 augusti avgjordes Göteborg Simmet i Delsjön för fjärde året i rad. Det var ett
rekordstort intresse för tävlingen då den från och med i år ingår i Göteborgsklassikern, ett
samarbete mellan Göteborg Sim, Hisingens Cykelklubb och Göteborgs Skidklubb. Den som
inom en 12-månaders period simmar 1000 meter på Göteborg Simmet, springer 10 km på
Finalloppet samt cyklar 50 km på Hisingen Runt erhåller diplomet Göteborgsklassikern.

Mer än 1100 var anmälda för att anta denna utmaning. På morgonen simmades 2500 och
5000 meter. Värt att notera från detta var fransmannen Sylvain Estadieu som simmade 5000
meter fjärilssim som en förberedelse för sin andra simning över Engelska Kanalen! Sylvain
kom i mål på tiden 1:36:09.

896 personer simmade sedan 1000 meter. Lagom till första start slutade regnet och solen bröt
igenom och gav en fantastisk inramning till en riktig simmarfest. För flertalet var det första
gången man simmade i Öppet Vatten -men av kommentarerna att döma lär många komma
tillbaka nästa år.
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Top-3 i damklassen.
I tävlingsklassen blev det en strid mellan klubbkamraterna i Göteborg Sim. I damklassen vann
Matilda Kewenter före Amanda Janzon och Christina Ekstedt. I herrklassen segrade Johan
Vidén före Johan Ekstedt och Inge Holmquist.
Till resultatsidan - klick

Top-3 i herrklassen

Blogg-länkarna
Post created 16:26
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Idag har vi haft en storstädning bland våra
blogg-länkar. Bloggar som skrivs av
människor som är anknutna till simning på ett
eller annat sätt. Städningen medför att vi har
plats för nya fräscha länkar - tipsa oss gärna
om detta. Allra bäst är om just du som skriver
länken skickar ett meddelande om berättar att
vi skall länka den från simma.nu.- då vet vi
att du dessutom gillar att bli länkad. Skicka ett
mejl till oss och berätta / tipsa.
Adressen är - klick
Du hittar våra bloggar här - Bloggar

Nordiska Mästerskapen i Open Water
Post created 15:55
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Nordiska Mästerskapen i Open Water har simmats under helgen i Amager Strandpark - strax
norr om Kastrups flygplats. Det svenska deltagandet var kanske inte pyramidalt men en titel
simmade de svenska simmarna hem i alla fall. Det var Tim Arnesson från MASS som vann
herrarnas 10 km under lördagen. Han vann klart före Marcus Aurén från Västerås. Segertiden
för Arnesson var 2.06.44. Tidsmässigt kan hans simning jämföras med segertiden från OS 1.49 (men det var i klart lugnare vatten). Svenska Ellen Olsson från Skåre SK tog två
medaljer - silver på både 5 och 10 km. I bägge fallen var hon efter Vansbro-segrainnan
Mathilde Riis Sørensen, Danmark. Här är medaljplaceringarna under helgens nordiska
mästerskap. (bilden ovan 5 km-medaljörerna)
10 km herrar
1 Tim Arnesson, 1987, MASS, SWE, 02:06:44
2 Marcus Aurén, 1994, Västerås SS, SWE, 02:12:44
3 Søren Mikkelsen, 1991, Lyseng, DEN, 02:17:12
10 km damer
1 Mathilde Riis Sørensen, 1988, Esbjerg Svømmeklub, DEN, 02:09:56
2 Ellen Olsson, 1995, Skåre Swim Club, SWE, 02:14:34
3 Madeleine Rydqvist, 1996, Skåre Swim Club, SWE, 02:21:00
5
1
2
3

km herrar
Jacob Carstensen, 1978, Esbjerg Svømmeklub, DEN, 01:01:32
Tim Arnesson, 1987, MASS, SWE, 01:01:35
Marcus Aurén, 1994, Västerås SS, SWE, 01:06:15

5
1
2
3

km damer
Mathilde Riis Sørensen, 1988, Esbjerg Svømmeklub, DEN, 01:05:06
Ellen Olsson, 1995, Skåre Swim Club, SWE, 01:06:41
Cecilia Wigant Eysturdal, 1996, Ægir Klaksvik, FAR, 01:10:42
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Fler simgrenar 2016?
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Just nu diskuteras det på högsta olympiska nivå om att utöka antalet simgrenar till nästa OS det i Rio 2016. 50 meters distanserna på bröstsim, fjärilsim och ryggsim samt också tillägg av
1500m fritt för damer och 800m fritt för herrar. Diskussionen har kommit upp efter den
pyramidala succé som simningen har haft i TV-media under OS 2012. Tidigare har ju
diskussionen snarast varit den motsatta. Dra ned på antalet simgrenar....
Den som lever får se!

AUG
18
Tipset.....

Post created 18:05

Lördagsmyset
Post created 17:38

Många kommuner har
stora videotavlor vid
infarterna. Simklubbarna i
Malmö får utnyttja sin
kommuns videodisplayer
för att göra reklam för
simskolor - nästa vecka.
Kan vara något att ta tag i
för er andra som också
har samma utrustning vid
motorvägar och annat. Så
här ser det ut vid
motorvägarna i Malmö...

Sitter i trädgården på landet. Varmaste dagen under hela sommaren - 28 grader och klockan
är 18.00. Dagsverket har varit gott. En timmes rask promenad innan frukost, klipp 40 meter
häck, ansat gräsmattan på 700 kvm, badad tre gånger, varit på tippen och nu känns det rätt
att sätta sig ned bakom tangentbordet.
Under en stund har man orienterat sig om det senaste nytt i simvärlden och därifrån kan
notera att:
Det simmas fort i Japan, trots sent inne på säsongen. Just nu tävlas det i Japan Inter-High
School Championships. Igår så noterade 2.07.84 på 200m bröstsim. Världens tredje bästa tid
på distansen i år. 64/100-delar över Daniel Guyrtas världsrekord på distansen Noteringen var
35/100-delar över Kosuke Kitajimas nationsrekord (i gummidräkt)
I Sydafrika simmas det kortbanemästerskap just nu. Chad le Clos blev sjuk mellan försök och
final igår och nu verkar det svårt att få in honom i det sydafrikanska laget till kortbane-VM.
Hårda bud. Du kan se gårdagens resultat här - klick
USA har sina Juniormästerskap i lång bana nu just nu.... ja ni hör man utnyttjar sommaren till
att träna på i andra länder. Ett litet axplock kan göras från den tävlingen... damernas 1500m
fritt, där tredjeplatsen togs av Isabella Rongione, född år 1999. Hennes bronstid 16,48.12.
Behöver man säga mer? Grenen vanns på 16.14.67....
Nick Thoman - dubbel medaljör från OS-tävlingarna i London var gårdagens gäst i "Morning
Show" hos Swimming World.

AUG
17
Puffa för din Mastersverksamhet
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Vi närmar oss slutet av augusti och nu är det dags att välja motionsform för oss alla. Bästa
träningen för dig som har simmat - är utan tvekan simning ! Enkelt val. Låg skaderisk, du kan
det hela, du träffar gamla kompisar och du kommer att känna dig som ung på nytt!
Var kan du träna Masters-simning i Sverige? Jo den frågan kan du få besvarad i vår katalog
för "Var kan jag träna Masters". Den hittar du här - klick
Till dig som är klubbledare! Kolla gärna att informationen i länken ovan gäller! Ändringar
skickar du till SIMMA.NU så skall vi ändra åt dig.
Skall du starta upp Masters-träning - ta chansen att få in infon i vår förteckning. Kostar inget.
Tränar du simning själv och behöver tips i form av träningsprogram? Ja då kan du hitta det
hos oss from den 3 sepember. Då startar vi höstens uppdatering av träningspass på SIMMA.
Passen hittar du här - klick (se också under länkar ovan)

Göteborgssimmet slår rekord - näst största loppet i landet
Post created 9:21
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Mer än 1100 personer har anmält sig för att delta i Göteborg Simmet 2012, som genomförs
lördagen den 18 augusti. Merparten startar i 1000 meters motionsloppet som ingår i
Göteborgsklassikern.
Göteborg Simmet blir genom detta det näst största utomhussimmet i Sverige efter Vansbro.
Starten för 1000 meters loppet är klockan 12.00 och sedan startar ca 75 personer var 10:e
minut. Starten sker från Delsjöns badplats och man simmar 500 meter ut och vänder sen
tillbaka.
2500 och 5000 meter är de två andra distanserna. Dessa är tävlingslopp och där en av
deltagarna i 5000 meter skall simma fjäril! Starten för dessa distanser är klockan 10.00.
Våtdräkt är tillåten i samtliga lopp. Säkerheten är av yttersta vikt för oss och vi kommer att ha
livräddare, båtar och medicinsk personal på plats, samt pontoner och banmarkeringar.
Vi hoppas på folkfest då grässlänten ner mot sjön är en fantastisk plats att sitta på och se
loppet samtidigt som man kan ha med sig picknick-korgen och filten. Våra samarbetspartners,
Friskis&Svettis Göteborg samt speaker kommer att finnas på plats.
Efteranmälan kan ske till Simmet i mån av plats ända fram tills första start.
För att bli en Göteborgsklassiker skall man under 12 månader ha genomfört Göteborg Simmet
1000 meter, Finalloppet i Skatås 10 km samt Hisingen Runt 50 km,
60% av de anmälda till att ta Göteborgsklassikern är kvinnor, medianåldern bland de anmälda
är 42 år. Äldste anmälde deltagaren är född 1937 och den yngsta är född år 2000. Merparten
(ca 85%) kommer från Göteborg men vi har anmälda ifrån hela västra Sverige liksom från
Stockholm, Västerås och Skåne bl a.
För mer info kontakta:
Bo Stenberg, Göteborg Simmet, Mobil: 0707-16 03 41
Sture Andersson, Göteborgsklassikern, Mobil: 070-606 64 66
Länk till Göteborsgsimmet - klick
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20 medaljer på sommar-OS 2020!?
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20 medaljer på OS 2020 - ja det är ett av diskussionsämnena på vår debattsida - läs mer
under vår Debatt-vinjett Är det ett relevant scenario för svensk idrott i framtiden? Kolla gärna
in diskussionen och delta!

Missa inte......
Post created 13:02

Jens Linds film och Solskensolympiaden 1912. Gick i SVT under maj och
juni och finns kvar på SVT Play ytterligare 11 dagar - klick.
I filmen berättas bl.a den fantastiska historien om Greta Johansson, den
17 åriga stockholmsflickan som blev svensk idrotts första guldolympier på
spinnsidan. Greta som vann höga hopp vid Stpckholms-OS 1912. Alltså dont miss it!

AUG
14
Missa inte årets simtränarkonferens i Uddevalla!
Post created 21:49
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Svenska Simförbundet och Simtränarföreningen inbjuder till tränarkonferens - Avstamp 2020 i
Uddevalla 21-23 september.
OS är över, och snart sommaren också. Det är dags att åter kavla upp ärmarna och
tillsammans staka ut den väg vi inom Svensk Simning skall gå i framtiden. Ett första steg är
årets tränarkonferens i Uddevalla där vi får en initierad redovisning av OS och de satsningar
som genomförts samt framtida satsningar. En stor del av tiden kommer också att ägnas åt
diskussion, erfarenhetsutbyte och processarbete med siktet inställt mot år 2020. Michail
Tonkonogi kommer och föreläser ur sin nya bok “Åldersanpassad fysisk träning”. Lite nyheter
om Simlinjen och utbildningsstrukturen att presenteras dessutom. Japp, du ser själv - ett
intressant och fullspäckat program man inte skall missa!
Så var med och skapa rätt förutsättningar för framtiden. Konferensen vänder sig till alla
simtränare, oavsett vilken åldersgrupp och nivå man är tränare för – vi är alla Svensk
Simning!
Som medlem i Simtränarföreningen har Din förening dessutom 300 kr rabatt på kursavgiften.
Så tveka inte – boka biljett till Uddevalla så ses vi där!
För mer info och anmälan gå in på: Avstamp 2020 !!

AUG
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En söndag eftermiddag i augusti
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Like

0

Tweet

Bosse Hultén funderar - med havsutsikt - söndag eftermiddag.
Sista dagen av de olympiska spelen i London. Känns som om det är ganska skönt att det tar
slut efter dagens övningar. För svensk del är det härligt att få en avslutning med final i ett av
de stora lagspelen. Handbollen är förtjänta av mediautrymme. Hoppas att det står sig även
framåt hösten. Fotbollen måste fasas ut med några procent i svensk media.
Man kan i alla fall konstatera att en svensk elitspelare i fotboll inte hade överlevt många
minuter i handbollens tuffa värld. Vilken skillnad det är på mentalitet.
I morgon återgår mycket till vanliga. Undertecknad infinner sig på jobbet, förhoppningsvis och
sedan rullar ekorrhjulet igen. Fast ändå inte riktigt. Mer om det senare.
Efterbörden av Sim-OS handlar mycket om pengar. Statliga gratifikationer till simmare och
även andra idrottsmän över hela världen. Rekommenderar instudering av hur mycket Kinas
Sun Yang kommer att tjäna den närmaste tiden.Den länken hittar du här - klick. Det är inga
småsummor som är i luften.
Annars upprepar det jag har skrivit tidigare. För svensk del så är Lisa Nordén den härligaste
svenska upplevelsen under OS. Den sisun och energin som hon utstrålade tillsammans med
ödmjukhet inför uppgiften har stärkt mig i tron att man inte skall sluta och tro på svenska
idrottsmän.
Igår simmades Kanalsimningen i Kalmar. Lasse Frölander vann den kortare delen överlägset.
Förutom Lasse så fanns det även andra svenska landslagssimmare i vattnet. Du kan kolla
resultatlistorna här - klick.
I USA så har man de senaste dagarna simmat US Open. En tävling utan de allra bästa men
med massor av bra resultat. Kolla gärna in resultatsidan här - klick
I morgon går solen upp upp igen även för handbollslaget och för oss alla andra. Ha en bra
vecka!

AUG
10
Sista OS-grenen i simning
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Idag är det dags för den sista simgrenen på OS 2012 - nämligen
herrarnas 10 km. Simmas i The Serpentine, Hyde Park och är samma
bana som damerna simmade igår. Start 13.00 idag.
Förmodligen sänds det inte direkt i svensk TV men du skall få ett
stalltips - kolla den här länken - klick. Förmodligen ligger den på
LIVE-2, klicka där så kommer bilden överst på sidan. Observera att
det är ingen kommentator - utan det är Live-feeden från OS.
Live-sändningen finns här - klick
Startlistan - klick
Resultatlistan - klick

Komplett resultatlista från herrarnas 10 km
1 MELLOULI Oussama, TUN, 1:49:55.1
2 LURZ Thomas, GER, 1:49:58.5
3 WEINBERGER Richard, CAN, 1:50:00.3
4 GIANNIOTIS Spyridon, GRE, 1:50:05.3
5 FOGG Daniel, GBR, 1:50:37.3
6 BOLSHAKOV Sergey, RUS, 1:50:40.1
7 DYATCHIN Vladimir, RUS, 1:50:42.8
8 WASCHBURGER Andreas, GER, 1:50:44.4
9 STOYCHEV Petar, BUL, 1:50:46.2
10 MEYER Alex, USA, 1:50:48.2
11 SAUVAGE Julien, FRA,
1:50:51.3
12 PRINSLOO Hercules, RSA, 1:50:52.9
13 MALDONADO SAAVEDRA Erwin, VEN, 1:50:52.9
14 CHERVYNSKIY Igor, UKR, 1:50:56.9
15 HIRAI Yasunari, JPN, 1:51:20.1
16 RYCKEMAN Brian, BEL, 1:51:27.1
17 CLERI Valerio, ITA, 1:51:29.5
18 GERCSAK Csaba, HUN, 1:51:30.9
19 LAVRENTYEV Arseniy, POR, 1:51:37.2
20 HURST Ky, AUS, 1:51:41.3
21 ENDERICA OCHOA Ivan, ECU, 1:52:28.6
22 KUDINOV Yuriy, KAZ, 1:52:59.0
23 HERVAS JODAR Francisco, ESP, 1:53:27.8
24 METWALY Mazen, EGY, 1:54:33.2
25 SCHULTE Benjamin, GUM, 2:03:35.1
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09
Svenska Paralympics-deltagare i HEAD
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Hela den svenska simtruppen som ska till i Paralympics i London kommer att tävla i
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tävlingsdräkter och övrig simutrustning från HEAD SWIMMING som är svenska Paralympics
truppen i simnings huvudsponsor.
Detta ger optimala förutsättningar för att kunna tävla om de ädlaste medaljerna.
På bilden syns hela truppen under det pågående uppladdningslägret i Stockholm, med
förbundskaptenen Rolf Skoogh och de största medaljhoppen Anders Olsson och Maja
Reichard.

Svenska OS-insatsen
Post created 20:45
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Gå till Debatt för att läsa fler inlägg om den svenska OS-insatsen.

Eva Risztov vann 10 km Open Water
Post created 20:00
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Damernas 10 km i Open Water blev en mycket spännande historia i Hyde Parks The
Serpentine, idag. Efter att ha blivit diskad under fjolårets VM - hade Ungerns Eva Risztov
taktiken klar för sig. "Jag tar täten från början". Taktiken höll nästan till 100% även om hon vid
en passering under loppet var nere på en tredjeplats. När spurten drogs upp så var det
Risztov tillsammans med USA:s Haley Anderson (vars syster Alyssa deltog och tog guld i en
av lagkapperna i bassängsimningen) som gjorde upp om guldet och ungerskan vann med 4
tiondelar. Trea i loppet Italiens Grimaldi. Se alla resultat på länken nedan.
Hela resultatlistan
1 RISZTOV Eva, HUN, 1:57:38.2
2 ANDERSON Haley, USA, 1:57:38.6
3 GRIMALDI Martina, ITA, 1:57:41.8
4 PAYNE Keri-anne, GBR, 1:57:42.2
5 MAURER Angela, GER, 1:57:52.8
6 ASPORD Ophelie, FRA, 1:58:43.1
7 BERESNYEVA Olga, UKR, 1:58:44.4
8 VILLAECIJA GARCIA Erika, ESP, 1:58:49.5
9 PECHANOVA Jana, CZE 1:58:52.8
10 GUSEVA Anna, RUS, 1:58:53.0
11 GORMAN Melissa, AUS, 1:58:53.1
12 SITIC Karla, CRO, 1:58:54.7
13 KIDA Yumi, JPN. 1:58:59.1
14 PINTO PEREZ Yanel, VEN, 1:59:05.8
15 CHARLOS Natalia, POL, 1:59:58.7
16 GAN Heidi, MAS, 2:00:45.
17 BIAGIOLI Cecilia, ARG, 2:01:02.2
18 BALAZS Zsofia, CAN, 2:01:17.8
19 OBERSON Swann, SUI, 2:01:38.0
20 TANG Wing Yung, HKG, 2:02:33.4
21 RUEDA Lizeth, MEX, 2:02:46.1
22 LYMPERTA Marianna, GRE, 2:04:26.5
OKIMOTO Poliana, BRA, DNF
ROUX Jessica, RSA, DNF
FANG Yanqiao, CHN, DNS
Komplett resultatlista - klick

AUG
08
Fyra dagar kvar......
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Bosse Hultén har placerat sig i OS-soffan och funderar....
Nu är det inte långt kvar! Bara fyra dagar kvar av den fest som kallas "den största festen på
klotet". Jag har kollat en del OS-verksamhet senaste dagarna från soffvärmen. Klart
intressant. Det som jag toppar min lista med, hittills när det gäller svenska insatser - är utan
tvekan Lisa Nordén. Triathleten från Kristianstad som var så näääära att vinna damernas
triathlon. Sicken kämpe!
Sju medaljer för Sveriges del so far. Skulle varit några till kunde man tycka. Vi som tycker om
simning är säkert av den åsikten.
Undrar när man får se en sådan entusiastiskt fru/flickvän som Johanna Lidberg - gift med
brottar-Lidberg - i simningen. Hon var hallens bästa attraktion!
Har läst Aftonbladet sedan jag var liten. Inte varje dag men nästan. Upptäckte först idag att
Lasse Anrell slutat skriva. Jag måste kopplat in Anrell-filtret runt 2008 fast kopplade ur det
idag och då gladdes jag. Mycket. Hoppas dom gav Anrells lön som påslag till Simon Bank.
Friidrotten har en del att göra på den skadeförebyggande sidan. Liu Xiangs första 10 på 110m
häck igår var sorgliga.Hela idrotten verkar ju vara en sjukjournal.
Usain Bolt blev tillsagd att ställa sig i led tillsammans med andra inför 100 meters finalen
häromdagen. Dessutom fick han inte ha med sig ett hopprep in för uppvärmningen. Strikta
funktionärer pekade med hela handen och visade sin makt. Nästan som på simtävlingar i
Danmark....
På tal om Danmark. Jeanette Ottesen och Rikke Möller Pedersen har blivit uthängda av
danska TV2 för att dom skulle varit berusade i ett TV-inslag som spelades in kl. 07.15 igår
morse. Nu är mediastormen stor i Danmark. Att läsa danska medier efter avsaknaden på
simmedaljer är som att titta ned i ett utedass. Hur kunde det bli så aggressivt i Danmark.
Varför inte bare "hygge sej".
Sofia Paladanius fejkade en skada för att slippa EM tidigare under säsongen. Intressant ! Hon
har säkert efterräkningar att vänta från SOK. Men de kan bli lättare att ta från sin finalposition.
Kommunikation och individuell planläggning har inte varit SOK:s styrka det här året.
Friidrottens tre semifinaler måste väl ändå var hjärnblödning? Liksom fotbollslandslaget
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uttagning av Alexander Gerndt? Hur tänker man?
Sanna Kallur i studion tillsammans med Pops. Hur tänkte man där? Pinsamt. Veronica
Wagner klass. Saknar Roger Blomqvist. Hans spruckna röst i ett bomavhopp saknas
verkligen. Krya på dig din gamle rugbylirare.
Pops däremot - är mycket bra, bättre än någonsin. Hade tom. platsat i Sportradion. Men allra
bästa Lisa Nordén. Check! - som det heter nuförtiden i social medier!

Arena tackar
Post created 18:17
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Till våra OS Simmare
Vill framföra ett stort TACK för hälsningen från London och OS.
Passar på att tacka för spännande underhållning och alla era
prestationer i bassängen under dessa olympiska spel.
Lycka till med era kommande utmaningar.
Waterproof Sports AB - Arena
Stolt samarbetspartner till Svenska Simförbundet

Är Sim-OS är inte slut ? !
Post created 17:48
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Nej - det kommer mer simning på de Olympiska Spelen i London. I morgon torsdag och på
fredag är det dags för Open Water-simningarna. Dessa simmas på samma ställe som
triathleterna simmade, dvs i The Serpentine, Hyde Park.
De olympiska distansen är 10 km både för damer och herrar och i varje gren så finns det 25
inkvalade simmare.
I loppet förekommer en del av simmarna som var med i bassängsimningen men som favorit
måste hållas tyskan Angela Maurer. Kolla gärna igenom länkarna nedan!!!!
Start för damernas 10 km - torsdagen den 9 juli kl. 13.00 (svensk tid)
Startlistan - klick
Resultat - klick
Bansträckning - klick

Efter-OS-snacket...........
Post created 17:43
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Det är kommit nya synpunkter på den svenska insatsen under OS. Dessa synpunkter finns
under några olika trådar i Debatt
Vi tar tacksamt emot fler synpunkter här på SIMMA - om du tycker att det finns något att bidra
med. Välkomna att skriva under Debattlänkarna eller skicka ett mejl till oss - klick

AUG
06
Summering av den OS-insatsen i siffror
Post created 18:35
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SIMMA summerar den svenska OS-insatsen i simning. Vi gör det med statistikens hjälp. Vi
kan då ge er följande nyckeltal:
6,6% av starterna gav personliga rekord
15% av simmarna slog säsongbästa.
85% av simmarna misslyckades med att nå säsongsbästa.
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Hur vi har mätt det hela kan du läsa nedan!
Individuella grenar
Personbästa/Säsongsbästa = 1 st = 3,7%
Dag 4 Semi-Final 200 Fjäril Damer 10 GRANSTROM Martina SWE 2.07,83 NR/PB
Säsongsbästa = 3 st = 11,1 % inkluderande ovan = 14,8%
Dag 2 Försök 100 Bröstsim Damer 19 HOSTMAN Joline SWE 1.08,28 SB
Dag 5 Försök 200 Bröstsim Damer 6 HOSTMAN Joline SWE 2.25,44 SB
Dag 5 Semi-Final 200 Bröstsim Damer 10 HOSTMAN Joline SWE 2.24,77 SB
Övriga =23 st = 85%
Dag 1 Försök 100 Fjäril Damer 4 SJOSTROM Sarah SWE 57,45
Dag 1 Försök 100 Fjäril Damer 14 GRANSTROM Martina SWE 58,70
Dag 1 Försök 400 IM Damer 14 GARDELL Stina SWE 4.41,66
Dag 1 Semi-Final 100 Fjäril Damer 4 SJOSTROM Sarah SWE 57,27
Dag 1 Semi-Final 100 Fjäril Damer 15 GRANSTROM Martina SWE 58,95
Dag 2 Försök 100 Ryggsim Damer 35 SVENDSEN Therese SWE 1.03,11
Dag 2 Försök 100 Bröstsim Damer 8 JOHANSSON Jennie SWE 1.07,14
Dag 2 Final 100 Fjäril Damer 4 SJOSTROM Sarah SWE 57,17
Dag 2 Semi-Final 100 Bröstsim Damer 10 JOHANSSON Jennie SWE 1.07,57
Dag 3 Försök 200 Frisim Damer 7 SJOSTROM Sarah SWE 1.58,03
Dag 3 Försök 200 IM Damer 20 GARDELL Stina SWE 2.14,70
Dag 3 Semi-Final 200 Frisim Damer 12 SJOSTROM Sarah SWE 1.58,12
Dag 4 Försök 100 Frisim Men 25 NYSTRAND Stefan SWE 49,55
Dag 4 Försök 200 Fjäril Damer 13 GRANSTROM Martina SWE 2.08,94
Dag 5 Försök 100 Frisim Damer 10 SJOSTROM Sarah SWE 54,26
Dag 5 Semi-Final 100 Frisim Damer 9 SJOSTROM Sarah SWE 53,93
Dag 6 Försök 50 Frisim Men 17 NYSTRAND Stefan SWE 22,32
Dag 6 Försök 100 Fjäril Men 20 FROLANDER Lars SWE 52,47
Dag 7 Försök 50 Frisim Damer 6 ALSHAMMAR Therese SWE 24,77
Dag 7 Försök 50 Frisim Damer 10 SJOSTROM Sarah SWE 24,94
Dag 7 Semi-Final 50 Frisim Damer 8 ALSHAMMAR Therese SWE 24,71
Dag 7 Semi-Final 50 Frisim Damer 14 SJOSTROM Sarah SWE 25,08
Dag 8 Final 50 Frisim Damer 6 ALSHAMMAR Therese SWE 24,61
Summering
Om vi går in och tittar på de individuella starterna av svenskar på OS så presterade 14,8% av
starterna i säsongsbästa. 85% av starterna gjorde det inte.
Lagkapper
Dag 1 Försök 4x100 Frisim Damer 7 SWE SWE 3.38,21
Dag 1 Försök 4x100 Frisim Damer 7 SJOSTROM Sarah SWE 54,31
Dag 1 Försök 4x100 Frisim Damer 7 COLEMAN Michelle SWE 54,14
Dag 1 Försök 4x100 Frisim Damer 7 MARKO-VARGA Ida SWE 54,57
Dag 1 Försök 4x100 Frisim Damer 7 FAGUNDEZ Gabriella SWE 55,19
Dag 1
Dag 1
Dag 1
Dag 1
Dag 1

Final 4x100 Frisim Damer SWE SWE DSQ
Final 4x100 Frisim Damer COLEMAN Michelle SWE 54,57 PB
Final 4x100 Frisim Damer SJOSTROM Sarah SWE 53,91
Final 4x100 Frisim Damer MARKO-VARGA Ida SWE 55,01
Final 4x100 Frisim Damer FAGUNDEZ Gabriella SWE

Dag 7
Dag 7
Dag 7
Dag 7
Dag 7

Försök 4x100 Medley Damer 10 SWE SWE 4.00,76 NR
Försök 4x100 Medley Damer 10 SJOSTROM Sarah SWE 1.01,38 SB
Försök 4x100 Medley Damer 10 JOHANSSON Jennie SWE 1.06,94
Försök 4x100 Medley Damer 10 GRANSTROM Martina SWE 58,46
Försök 4x100 Medley Damer 10 COLEMAN Michelle SWE 53,98

I lagkapperna så är det tre race som kan jmf. med de individuella loppen. Av dessa så
noterade Michelle Coleman personbästa och Sarah Sjöström säsongsbästa på resp
startsträckor enligt ovan.
Lopp där strykningar gjordes
Dag 5 Försök 100 Frisim Damer ALSHAMMAR Therese SWE
Dag 5 Försök 200 Ryggsim Damer SVENDSEN Therese SWE
Mer statistik
Av 30 lopp som finns noterade i den vanliga tävlingsstatistiken (27 ind. samt 3 startsträckor i
lagkapper) så var det bara två lopp som resulterade i personliga rekord:
Martina Granström på 200m fjäril i semifinalen.
Michelle Coleman på startsträckan i finalen 4x100m fritt
2 av 30 lopp är en procentsats på 6,66%.
Detta är den svenska OS-insatsen i siffror!
Frågan är - varför blev det så här OCH vad skall man göra åt det?
Svaren på frågorna går naturligtvis inte att kläcka fram på rak arm. Vi som är initierade och
intresserade i/av simning har ju naturligtvis massor med tankar och synpunkter. En hel del har
redan strömmat in till SIMMA. Vi du vara med i debatten? Välkommen!
Under debatt på SIMMA - Debatt - finns redan några trådar av nysta i.
En sådan simprofil som Glen Christiansen - som har varit med i tidigare ned och uppgång
kommenterar så - kortfattat:
"Resultatet är dåligt. Mycket dåligt. Men minns Montreal 1976. Man lärde av misslyckandet
och fyra ar sedan medaljregn i Moskva! Evaluate. Plan. Communicate. Execute"
En annan som har varit med ännu längre än Glen - är Lars Eric Paulsson. Han är inte lika
kortfattad och skriver så här - med rubriken Bäst före.....:
_____________________________________________________________________
Bäst före......
Nu har vi genomlidit det sämsta olympiska spelet för svensk simning på länge. Det kan
jämföras med klassiska fiaskon som Mexico 68 och Montreal 76.
VARFÖR?
Återigen har vi, simfolk, media, allmänhet med flera grupper inför spelen delat ut guldmedaljer
och förutspått framgångar som sedan inte haft täckning i verkligheten. En vanlig svensk
åkomma.
”Bäst före” har en annan innebörd också. Svensk simning har passerat
BÄST FÖRE DATUM. Detta på flera nivåer. För att belysa detta påstående bör vi börja från
toppen av simheriarkin. Alltså på förbundets styrelsenivå och neråt i organisationen till tränare
och slutligen den enskilde aktive. Ansvaret måste delas av alla.
Simförbundet har nu haft samma ordförande i rätt många år. Han har utan tvekan betytt
mycket för förbundets struktur och organisation. Han är en skicklig förvaltare och förhandlare.
Men är han numera den visionär som simningen behöver? Har han passerat bäst före datum
på den posten? Har han rätt folk omkring sig eller är det en bunt jasägare?
Förbundskansliet har utvecklats till en professionell säljorganisation som mer och mer börjar
likna en byråkrati eller myndighet. Har kansliet passerat bäst före datum som ledare av
simningens utveckling som olympisk toppidrott? Har distriktsorganisationerna överhuvud taget
någon positiv påverkan på utvecklingen eller har de också passerat bäst före datum?
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Hur speglas simningen i media? Har simningen erövrat sociala medier eller har
mediebevakningen passerat bäst före datum. SVTs sätt att skildra simningen i
direktsändningar har definitivt gjort det. Lindeborg tillåts att som ensam kommentator sitta och
pladdra en hel vecka. Hans Chronak får knappt en syl i vädret. Han får inte möjlighet att
utveckla sina ståndpunkter utan avbryts av en reporter som gör okvalificerade analyser och
som definitivt passerat bäst före datum sedan många år. Trist! (jämför med friidrottens
begåvade kommentatorer).
Har klubbarnas sätt att jobba med elitsimmarna passerat bäst före datum? Är det fortfarande
så att tränare anställs som administratörer av klubbverksamheten och förväntas vara
kanslister, sponsorvärvare, simskoleorganisatörer, ungdomsinstruktörer, föräldravårdare och
socialassistenter mm. Har inte tränarrollen passerat bäst före datum. En simtränare har en
mycket krävande roll på vägen mot internationella framgångar och måste därför tillåtas att
vara tränare och inget annat.
Som ett exempel på ett tänkesätt som passerat bäst före datum är att ta hit en frälsare från ett
stort simland i hopp om att han skall svänga trollstaven och vips skulle svensk simning vara i
världstopp. Kanske skulle det ha fungerat om denne hade haft ett litet hum om demokrati och
velat lyssna på rörelsen.
Forskning och vetenskap inom simningen har tyvärr passerat bäst före datum. Resurserna är
alldeles för knappa för att motsvara de krav som ställs på modern toppidrott. Det räcker inte
med en enstaka fysiolog som gör tester som bekräftar vad vi redan visste. Simcentrat i
Eriksdalsbadet har inte blivit vad det var avsett att vara nämligen ett Mecka för elitsimningen.
Forskningen skall upptäcka nya vägar till framgång. Här måste till en kraftsamling om svensk
simning skall kunna konkurrera med de ledande nationerna.
Flera av våra landslagssimmare har passerat bäst före datum. Lars Frölander är ett fenomen
men tiden har hunnit i kapp honom och han är numera en nostalgisk rest av en svunnen
storhetstid. Det är viktigt att svensk simning tar till vara hans rutin och kunnande. Varför inte
som chef för Eriksdals Simcentra.
Även för Ahlshammar har den genetiska klockan tickat i väg. Hon är beundransvärd för sin
passion för simning och för sin höga lägsta nivå året runt men hon är inte längre ett olympiskt
hopp. Låt vara att hon har haft maximal otur i olympiska sammanhang. Teherese är däremot
ett fantastiskt ansikte för simning i allmänhet och svensk simlivsstil i synnerhet. En ikon och
förebild.
Nu måste en ny generation med Sahra Sjöström i spetsen matchas fram med nya och
rikligare resurser. Framför allt måste nya och djärvare idéer släppas fram. Nytänkande är inte
alltid sett med blida ögon från makthavare.
Svensk idrottspolitik har passerat bäst före datum. Sveriges största folkrörelse har inget eget
departement. Idrotten har under åren sorterat under ecklesiastikdepartementet,
jordbruksdepartementet, utbildningsdepartementet, kulturdepartementet,
arbetsmarknadsdepartementet, utbildningsdepartementet, finansdepartementet med flera.
Idrottsministrarna har skiftat, många gånger utan idrottsförankring. Dags för en politik i tiden.
...tycker Pålle med sex olympiska spel i bagaget men som för länge sedan passerat
bäst för datum...
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Idag skall vi knyta ihop simsäcken på de olympiska spelen. Herrarnas 1500m fritt, damernas
50m fritt (med Alshammar i finalen !) samt de bägge medleylagkapperna. Ja det är det enkla
raka programmet den sista dagen i London! Inga försöktävlingar på morgonen nota bene!
Vad är dina intryck av Sim-OS i London. Skicka oss tre punkter med motiveringar om vad som
berört dig mest under tävlingarna! Bra eller dåligt, spännande och kul, överraskande eller - ja
bara något du vill lyfta fram.
Skicka det till oss så publicerar vi det på SIMMA.NU. Skickas till klick
Bosse Hultén har följande tre punkter att peka på:
1.Simhistoria skrevs
Phelps med alla medaljerna och sitt sätt att sätta sig överst på idrottstronen bland olympiska
idrottare. Inte helt utan svårigheter.
2. De nyas framfart
Ruta Meliutyte, Katie Ledecky, Chad le Clos, Florent Manaudou och andra som kommer att ta
för sig i simningen de närmaste åren
3. Den svenska insatsen
Som hade mer att önska men ändå pekar på vad som behöver göras i svensk simning.
Följ dagens OS-simningar på Mästerskapssidan - klick
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Idag ser vi framemot Therese Alshammars insats på de Olympiska Spelen i London. Tessan
simmar 50m fritt tillsammans med Sarah Sjöström. Sjöström simmar också i medleylaget på
4x100m. Gå till Mästerskapssidan - klick
Idag kan du också gissa segertiden på herrarnas 50m fritt (på Mästerskapssidan).
Statistik efter sex simmade dagar:
31% av simmarna (alla länder) har förbättrat sina säsongsbästa under OS. En klar sänkning
sedan VM i fjol när det var 40% som gällde. Åren innan var siffrorna ännu högre. VM i Rom
och OS i Peking hade procentsiffror på 54. Orsaken. Ja det är den stora frågan.
Den svensk siffran efter sex dagar var 17%. Klart under snittet med andra ord (VM 2011 var
svensksiffran 23%, 2009 var det 61%, 2008 låg det svenska resultatet på 60%)

Vad tycker du - om de svenska insatserna på OS?
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Idag har det ramlat in två inlägg om de svenska insatserna på de Olympiska Spelen i London.
Har du någon åsikt i frågan? Vädra den åsikten på vår debattsidan genom att kommentera
dagens första inlägg! Gå till diskussionssidan - Debatt
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Idag är det herrarnas dag, för Sverige på de Olympiska Spelen. Lars Frölander simmar 100m
fjäril och Stefan Nystrand simmar 50m fritt. Mao hela herrtruppen i vattnet. På damsidan
ströks Therese Svendsen på 200m ryggsim.
Idag kan du gissa segertiden på damernas 100m fritt (i finalen) Priser från Arena.
Du följer OS på Mästerskapssidan - klick

Tankar efter femte dagen på OS
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?Ibland är världen upp och ned. Just nu är det så. OS är väl egentligen den största pseudohändelsen som inträffar på det klot som vi befolkar. Men idag slogs detta av Måns Z i
Allsången på Skansen. Allt enligt tidningen Aftonbladet. Måns tappade bort sig i en "påa"
under tisdagen sändning. Första sidan och två sidor inne i tidningen gav man detta. Alltså är
en felsägning av Måns Z en större pseudohändelse än Olympiska Spelen.Eller vad det
tvärtom? Vilken värld vi lever i.
I avdelningen ironi - skall vi försöka ge Svenska Olympiska Kommittén beröm också. Ironi är
ju svårt. Men vi måste berömma SOK för deras framsyn att inte ta med Simon Sjödin till OS.
Pojken hade ju bara blivit elva i semifinalen på OS - på 200m medley. Detta baserat på hans
EM-notering från maj. Bra att kunna förutsäga detta. All heder åt SOK som balanserar den
svenska OS-truppen på bra.
Kanske skulle en satsning för att öka intäkterna kunna vara något att fundera på. Det kostar
40 miljoner att skicka OS-truppen till London. Dubbla intäkterna från sponsorerna så kan
kanske rätt idrottsmän också få deltaga. Dvs de som har kvalat in. När man läser att
Djurgården satsar 10 miljoner på en okänd Mjällbyspelare eller när en div 2 klubb i ishockey
har dubbla omsättningen contra SOK - ja då måste det ju finnas lite att gräva ur och fokusera
den delen av arbetet till.
Det svenska simlaget har haft fyra tunga dagar under OS. Igår onsdag vände vinden en
aning. Eller som kollega Christer Magnusson sa på Eurosport - det blåste i alla fall inte
motvind idag. Den av SOK hunsade Joline Höstman - kom med som reserv i medleylaget.
Simmade underbart bra på 200m bröstsim. Tänk om hon inte fått chansen? Nu slog hon sk.
textilpers med två sekunder och simmar egentligen fortare än hon någonsin gjort. Stora
applåder för Joline. Sarah Söström som skakade av sig alla förväntningar - framförallt efter
den mediokra insaten på 200m fritt - kunde börja om från början. Hennes semifinallopp på
100m fritt var hennes bästa lopp under OS. Dessutom tyckte hon det själv också. Bra return.
Synd att det inte räckte till final, då hade hon fått ännu ett positivt lopp. Nu kommer hennes
OS-dröm att vara ytterligare fyra år och det kanske är bra för svensk simning?
Idag skall Lars Frölander simma 100m fjärilsim. Vi vet - vad vi vill att han skall prestera.
Svenskt rekord hade ju varit något att glädjas sig åt. Å banne mig. Jag tror att han klarar det
!!! Semifinal för Nystrand måste det bli. Skall Svendsen simma 200m ryggsim? När du läser
detta vet du kanske redan svaren på frågorna.
Livet går vidare. Solen går upp även på söndag - för svenska simmare. Men det kanske
behövs en justering av vissa saker i framtiden. En samling runt det vi tillsammans vill nå. Vi
har anledning att tro att vi kommer tillbaka i frågan. Ha en bra torsdag.
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Simtävlingarna i de Olympiska Spelen har nu halvvägs. Dag 5 innehåller Sarah Sjöström på
100m fritt och Joline Höstman på 200m bröstsim.
Du följer OS på Mästerskapssidan - klick
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