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

1 av 13

NYHETER TÄVLINGAR DEBATT KRÖNIKOR FÖRETAG LÄNKAR SIMHISTORIA
SM-arrangemang

Tävlingsreportage från 2002-2011

Simidrottens Wall of Fame

BLOGGAR KONTAKT

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

Sök...

Nostalgoteket

ANNONSER

Navigering: Nyheter » Visar alla nyheter från januari 2012

Visar alla nyheter från januari 2012

JAN
31
Nya baddräkter hos TYR
Post created 21:27

MÅNADENS...

ANNONSER

Klicka här för att komma till TYRs hemsida

I morgon är det en ny månad !
Post created 20:27

Celine Bertrand, Skövde en av JSM-ettorna i helgen - foto: Håkan Fredriksson
Sista dagen i januari. Nästa steg mot den där härliga sommaren som vi alla längtar efter - står
för dörren.
Första svenska mästerskapet under året är avverkat, Junior-SM. Massor med fina resultat,
svensk rekord, nya simmare i strålkastarljuset. Efter några dagar vid mästerskapssidan tackar
man gärna herrar fotografer.Dels från Väsby Sim men också SIMMAs hovfotograf Håkan
Fredriksson från Uddevalla. Hans bilder blir bara bättre och bättre. Är du intresserad av
bilderna - så kan du gå in på hans sida med foto - i den vänstra spalten till höger (lite
förvirrande kanske) Carpi heter sidan, ja du hittar den säkert.

TÄVLINGAR

En som inte var nöjd med vårt skrivande på mästerskapssidan var en av de svenska
simtränarna - som hade noterat att vi hissat Norrköping, Karlstad och Skövde som klubbar
efter JSM. Skall man vara noga och det skall man - så hade Skövde faktiskt mindre poäng än
i fjol. Sorry för detta men det missade vi. Tycker dock att Skövde på några år har haft en bra
utveckling och bör ha plus i kanten för detta. Tränaren ville dock att vi skulle hissa hans klubb
också. Det hade vi inte gjort. Men vi kanske missade bästa klättraren av alla, Väsby men det
var avsiktligt. Väsby har fått massor med beröm tidigare. Men vi skall inte snåla. Dom skall
naturligtvis också ha en del av den positiva skopan. Tränaren tyckte också att vi skulle nämna
Malmö KK (säkert för att skrivaren av dessa rader är Masterstränare där) MKK skulle nämnas
för att dom bara hade hälften av JSM-poäng jmf. med i fjol. Men skulle vi nämna alla klubbar
som rasar i listan så hade vi fått lägga ner massor med tid på att analysera detta. Inte heller
så kul att kölhala nedgångar i poängstriden. Men nästa gång det är JSM inne skall vi ha en
tabell som visar poängställningen ett år tillbaka och gör en jämförelse om upp och nedgång.
Generellt skall sägas att vi inte vill såga någon. Hellre då berömma än fördöma.
Klubben som vi inte valde att lyfta fram och som tappat 50% av poängen - MKK alltså - har de
senaste dagarna fått massor av exponering i Sydsvenskan. Kan kanske vara intressant att
även ni som bor utanför Sydsvenskans spridningsområde - får ta del av detta:
"Drömklubben som blev verklighet" - klick
"MKK spred skräck i Sverige" - klick
"Klubben kan få OS-simmare trots allt" - klick
Simhallsbyggande är på modet. Malmö har efter en mycket seg start spottat upp sig.
Planeringen är i full gång. Men i Ängelholm har man fått ett nytt bakslag. Ytterligare ett år att
dryga ut väntan att få lämna Sveriges risigaste badhus. Inte kul när hemmaklubben ÄSS är på
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uppgång, rejält!
Till helgen är det senior-debut för våra simmare. Grand Prix väntar. Hur ser det ut på den
nivån?
TV4 är mästare på att förstöra program. Deras sk cliffhangers gör att man visar nästan allt
som skall komma efter pausen. Tradigt. Tur att man inte kan göra så med direktsänd idrott.
Men å andra sidan kan man förstöra de sändningarna på annat sätt......
I lördags hade Dagens Industri en mycket bra artikel om simning med Ola Strömberg, fd.
svensk mästare på långdistans, numera vd. på Mercuri International. Vi har försökt få en länk
till artikeln men DI har nekat oss detta. Synd. Hade varit bra reklam för DI:s helgbilaga men
också intressant för oss simintresserade att ta del av (och som inte prenumererar på DI).
Materialet kan man bara läsa om man prenumererar på nätet. Tyvärr!

JAN
29
JSM i Väsby
Post created 23:16

Läs om söndagens finaler på JSM i Väsby - klick

Euro Meet Luxemburg
Post created 23:15

Ian Thorpe valde att tävla i den storinternationella tävlingen Euro Meet i Luxembourg som en
avstämning i sin comeback i världs simningen med kvalificering till OS i London som mål.
Han har 9 OS medaljer och 11 VM medaljer på sin meritlista och slog igenom redan som
16-åring då han tog VM guld på 400 m frisim. Han har gjort ett uppehåll på drygt 6 år och som
30-åring har han nu bestämt sig för att återkomma i världseliten.
Årets upplaga av Euro Meet hade lockat till sig simmare från 27 nationer. Tävlingen är
sanktionerad som OS kval av Internationella Simförbundet och hela nio nationer ställde upp
med sina landslag.
Ian Thorpe har en lång väg att vandra om han ska kunna ta sig in i Australiens OS-lag, att
döma av de simningar som han presterade under helgen. På paradgrenen 200 m frisim
slutade han fyra med en tid nästan 10 sekunder över hans bästa notering och på halva
sträckan blev han delad sexa på mediokra 50.76.
Sveriges bidrag på tävlingen var Tritons Ida Marko-Varga som inte kände sig helt
acklimatiserad efter ett höghöjdsläger i Kina under tiden 28 december – 20 januari. Både
tidsomställningen och anpassningen efter höghöjden spökade lite.
Trots det gjorde Ida riktigt bra ifrån sig, det blev silvermedalj på både 100 m fjärilsim och 200
m fjärilsim. Tiden på den korta sträckan var ett nytt ”pers”, 1.00.28. På 200 m blev tiden
2.11.91, endast 3 hundradelar från segern. Det blev brons på 200 m medley (2.17.77) och på
100 m frisim hade hon 55.71, vilket är en mycket bra försäsongstid.

TRÄNINGSLÄGER

JAN
27
Årets första rekord - av Sarah Sjöström
Post created 23:49

Årets första svenska rekord - Sarah Sjöströms 200m medley - 2.08.17. Detta plus drygt en
handfull Mästerskapsrekord. Ja det är resultatet efter två tävlingsdagar på Junior-SM i
Upplands Väsby. Fortsätt följa JSM på Mästerskapssidan - klick

Årets Överraskning - Sebastian Holmberg
Post created 18:00

Årets överraskning i svensk simning är: Sebastian Holmberg, Täby Sim.
Freker Sport och SIMMA:s pris överlämnades i kväll på Junior-SM - I Väsby.
Sebastian som med ett stort genombrott på SM i december vann tre SM-guld, ett silver och ett
brons - blev Månadens överraskning i juni - när han vann JSM på 50m fjärils och snuddade
vid juniorrekordet.

LEDIGA JOBB
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Namn: Sebastian Holmberg
Klubb: Täby Sim
Född 18 december 1991
Tränare: Isabelle Björkegren-Heed
Skola: Tibbelgymnasiet - slutade i våras:
Gör nu: Arbetssökande
Grattis till utmärkelsen!
Tack så mycket. Inget jag hade väntat eller funderat på!
Hur länge har du simmat:
Jag satte igång när jag var 6-7 år.
Din mamma (Agneta) är djupt involverad i simningen, vad har det betytt för dig?
Mycket, naturligtvis! Hon lärde mig simma och var min första simtränare. Tränade för henne
till jag var 13 år, sedan kom jag till den punkten när det inte var så kul att träna för morsan.

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

Hur mycket tränar du idag:
Jag kör Två morgonpass och fem eftermiddagspass. Till detta kommer tre gym/styrkepass.
Ditt fokus med simningen just nu?
Jag försöker utveckla mitt medleysimning. Jag behöver träna och vara frisk. Det där med att
vara frisk har varit ett stport problem tidigare. Stundtals har jag varit lika mycket sjuk som frisk
och det har hämmat min utveckling. Tidigare har jag haft fokus på distanser upp till 400 meter.
Men med alla sjukdomar har det blivit mer sprintinriktat. Jag har mycket mer att träna för att
komma i fatt.
Dina svgaheter i medleyn?
Bröstsimmet och slutet av loppet. Jag har inte orkat helt enkelt. Men det skall jag göra i
framtiden!
Styrkorna då?
Start och vändningar. Men också undervattensismningen är jag bra på!

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

Vad gör du när du inte simmare?
Just nu är det jobbsökande. Jag letar efter ett fysiskt jobb. Vill gärna ha ett lagerjobb tex.
ANnars är det inte så att jag gör så mycket utanför simningen. Kompisar träffar jag
naturligtvis. Där lägger jag min tid utanför tränanadet.
Lockar USA-träning?
Ja det gör det. Jag hade hoppats att komma över redan nu i januari men det ser ut som det
blir till hösten istället.
Har du OS 2012 i sikte?
Fokus ligger på att kvala in till EM i maj. Men att klara B-tiden till OS ingår också i målplanen.
2016 skall kunna bli mitt oS-år. Det siktar jag på.
Lång eller kort bana?
Just nu är jag bäst i kort bassäng. Men vi har fokuserat allt mer på lång bana. Får jag vara
frisk som är det grundläggande så kommer jag att kunna bli lika bra på 50 meters bassäng.

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

JAN
26
Västerbybadet i Götene söker chef
Klicka på loggan för att läsa mer

JSM i Väsby har startat.
Post created 14:38

Junior-SM i Väsby har startat. From.ikväll så rapporterer vi från
tävlingarna men redan nu kan du kolla upp resultat från
tävlingarna via Mästerskapssidan - klick

JAN
25

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

Nostalgiska bilder
Post created 18:12

Sydsvenskan har digitaliserat sitt bildarkiv och sålt ut det. Här finns en hel del simnostalgiska
bilder att botanisera runt i. Länken till ditt letande hittar du här - klick

Hårda tag i Ungern
Post created 18:07

David Verraszto blev mycket irriterad efter sista kvällen på EM i Szczecin på lagkompisen
Gergely Gyurta. Gyurta hade sänt iväg ett SMS till Verrasztos flickvän och detta retade upp
landslagssimmaren. Han drog till kollegan och nu så, som ett brev på posten får han en nio
månaders avstängning. Heta känslor med andra ord.

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

Junior-SM i simning
Post created 16:58

I morgon är det dags för Vilundaparken att göra nationell
mästerskapsdebut. 10.00 startar Junior-SM i simning. Vi
rapporterar som vanligt på mästerskapssidan. Rapporteringen
startar i morgon kväll meden efterhandsrapport och sedan blir det
mer eller mindre direktrapportering resten av dagarna. Länken till
JSM-rapporteringen hittar du här - klick

JAN
20

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.

Fredagslunken
Post created 16:40

Äntligen fredag - utbrister vi över hela landet. Nästan
unisont. Inget kan väl glädja svenska folket mer än
att fredagsmörkret lägger sig, fredagsmyset närmar
sig och "På spåret" dundrar förbi i någon TV nära
dig. Känner du igen dig?

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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Jo det känns ganska skönt att det infinner sig ibland,
den där fredagskänslan. Man kan verkligen njuta av
den. Förväntningarna på helgen och allt man har
planerat in.
I morgon skall jag lira kort för första gången sedan
tidigt 80-tal. Då på träningsläger med simmare i
Forsakar, Degeberga nu i hemmet efter en
rekorderlig middag. Det där med kortlirande tillhörde ju den aktiva idrotten på något sätt.
Minns otaliga Whist-rundor på tågen upp till mellansverige under 60-70 och 80-talet. Detta
kortspel som är en lightversion av bridge var mycket populärt bland simmare. Bäst var när
man fick lira mot lagkamraten Larsson som hatade att förlora. Senare var det Chicago som
blev det stora kortspelet. Minns några träningsläger med Örebrosimmarna då vi tillbringade all
ledigt tid med att spela detta ständiga Chicago.

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

Detta kortspel ger en klassisk melodiradioövergång till Malmö, Nordens Chicago, har det
kallats i pressen den senaste tiden. Det lokala sladdret runt offer och våldsverkare är
intressant. Tro inte allt som står i tidningarna. Men det är bra att man har tagit våldet i Malmö
på allvar. Samma upprensning som i Södertälje är på sin plats. Synd att Stockholmsblicken
söderut först nu verkar att hitta fokus.
Simning är det inte mycket med denna helg i januari. Enda begivenheten är David Lega Cup i
Mölndal. Lega som numera tillbringar sina dagar som politiker finns säkert på plats. I övriga
landet laddas det för junior-SM i simning. Startlistan kan vara intressant läsning för den som
vill sätta in sig i det hela. Den hittar du här - klick
Ibland så blir man lite sugen på skvaller. Ordet "Simskandal" kan man ju använda för sökning
på Internet. Men det är magert resultat. Hade man skiftat till Fotboll eller hockey så är
resultatet klart bättre. Nej just nu är det stiltje av simningens ankdamm.
Nästa vecka skall vi utse årets Överraskning på SIMMA. Har du några tankar om vem det
skall bli. Kolla in Månadssegrarna här - klick och skriv vem du tycker skall vinna här - klick så
skall vi sammanställa gallupen senare under veckan.
Ha en bra helg allihopa - inga kallsupar, tack!

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.

Tränare till Norge
Post created 15:48

Bifogade filer
Annonse_AIF_20121.pdf

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

Askimsimmarna i Norge söker en Huvudtränare med anställningsgrad 60-100%. Klicka på
länken ovan för att hitta mer information.
Du hittar också annonsen under "Ledig Jobb" överst på sidan och ute i vår högerspalt - den
närmaste månaden.
Länken till Askimsimmarnas hemsida hittar du här - klick

JAN
19
Skåne Masters den 11 februari

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

Post created 23:25

Årets upplaga av Öppna Skånska Mästerskapen för
Masterssimmare - simmas i Staffanstorp. lördagen den 11
februari.
Du hittar inbjudan här - klick. Tävlingssidan hittar du här klick.
Du hittar också länkarna under TÄVLINGAR, här på SIMMA.
Sista anmälningsdag 5 februari.

Pristagarna i "Årets simmare" och annat !
Post created 15:00

Nu är det klart vem som blir Årets simmare, simhoppare, polospelare och vinner andra priser i
svensk simning för verksamhetsåret 2011 - läs mer här - klick

Helsingborg "Årets simidrottsklubb"
Post created 10:53

För första gången har Helsingborgs Simsällskap blivit Årets simidrottsklubb - dvs. den
förening som skrapat ihop mest poäng av alla på SM-tävlingarna i fjol. Malmö KK på andra
plats och Väsby SImsällskap treor. De senaste årens segrare - Linköping återfinns numera på
en sjunde plats. Hela listan ser du här - klick

JAN
18
Evans signar Arena
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Den comebackande Janet Evans
- fyrfaldig OS-segrare som vid 40
års ålder i helgen kvalade in till
de amerikanska OS-kvalen
senare under säsongen , har
skrivit ett kontrakt med
baddräkts-tillverkaren Arena.
Det lönar sig att komma igen!
Läs mer här - klick

Evans inför sin comeback:

Årets simmare - i morgon 15.00 !!
Post created 17:33

I morgon klockan 15.00 - presenteras vinnarna i "Årets simmare mfl.
kategorier - när vi belönar simidrottsåret 2011 tillsammans med Svenska
Simförbundet.

"När är du född?" - är kanske det viktigaste i ungdomssimning
Post created 17:19

Den viktigaste egenskapen för att nå
framgång i barn- och ungdomssimning är inte
teknik eller talang. Studier visar att den
särklassigt viktigaste egenskapen är
födelsetid på året.
Det kan du läsa i en utredning som Björn
Gullberg publicerar på SIMMA. Mycket
intressant läsning för er som är
simintresserade.
Gå till KRÖNIKOR - klick

Om Björn Gullberg: 45 år. Ordförande i Åkersberga Simsällskap. En klubb som har växt med
dryga 200% på 4 säsonger. Min egna simkarriär för 30 år sedan var lika dålig som kort. Min
bakgrund är annars inom fotboll, ishockey och golf. Min största personliga framgång är ett
DM-guld i golf i Stockholm 1994. Jag har också varit coach för Lag-SM laget i golf för
Österåkers Golfklubb.

JAN
17
Ida Marko-Varga i Kina
Post created 21:08

Ida Marko-Varga har tillbringat flera
veckor av tuff träning - i Kina.
Om detta kan du läsa i hennes blogg
som finns länkad under vår
Bloggrubrik. Läs mer här - klick

Alshammar om Galapriserna
Post created 20:54

Therese Alshammar fick två priser vid Idrottsgalan igår - Årets kvinnliga idrottare och Årets
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prestation. Vi mötte henne i SVT:s morgonsändning i morse:

Tessans mamma - Bibbi Smedh tog emot priset "Årets kvinnliga idrottare" och här är hennes
tacktal:

JAN
16
Måndagar är bäst !
Post created 13:41

Ikväll är det idrottsgalan. Alshammar, Louise Hansson och Johan Wallberg är på tapteten för
simningens del. Låt oss tro på två priser. Tessan får väl "bara" ett pris, Walle tar tränarpriset
och Louise Hansson blir utan. Friidrotten har många riddare och löpar-Moa kommer att få
priset trots att hon är mil från Louise standard.
Nu är det bara två veckor kvar till Junior-SM i simning. Som vanligt när man inträder i ett nytt
år är det kul att läsa på JDM-listorna för att förstå vilka som kan göra sig gällande sedan på
riksnivå. I år är simmarna födda 1992 och senare - dvs 20 år och yngre som får delta på JSM.
Visst kommer det att synas en hel del nya fräscha simmare i toppen av resultatlistorna. Vi
skall inte peka ut några riktigt ännu men man kan konstatera att det är många juniorer som
kommer att fyllas av självförtroende efter JSM. Startlistan kommer ut när som helst och då får
vi en klarare bild över hur det kommer att bli!
World Cups vara eller icke vara i Stockholm avgörs förmodligen i helgen. Stockholm finns
med i scehmat på årets Wolrd Cup cirkus den 13-14 oktober men efter den ekonomiska
förlust som arrangemanget drog på sig i fjol är det tveksamt om det blir en upprepning.
Programmet finns nu ute på ett flertal sidor på internet men det återstår en hel del
förhandlingar innan det kan anses vara fastslaget. Kanske är inte ens helgens möte med
SSF:s styrelse deadline för beslut?
Det där med comebacker är alltid en kul och intresseväckande. Janet Evans gjorde sin i
helgen och med riktigt bra resultat. SKall bli kul att följa henne vidare mot OS-kvalet. Hon är
numera inkvalad till jänkarnas OS-kval på 800m fritt. Kanske behövs det 22-24 sekunder
bättre tid för att vara Top-2 i kvalet, är hon mogen för detta? Knappast! Men skall bli kul att
följa i alla fall.
Glöm nu inte att telefonrösta på Alshammar i kväll, för Jerringpriset. Det är hon värd!

US Grand Prix i Austin
Post created 11:11

Amerikanska GP i Austin hade massor med fina namn i startlistan. Men
den som ådrog sig mest uppmärksamhet var Janet Evans. Den 40-åriga
fd. världsettan simmade 400m fritt och blev 15.e dam med 4.17.27 fem
sekunder bättre än anmälningstiden. På 800m fritt var hon 11:a med
8.49.05, ganska prick tio sekunder bättre än anmälningstiden.
Comebacken måste anses vara klart lyckad för 80/90-talets stora
simstjärna. Hennes tid på 800m fritt gällde dessutom som kval för USA:s OS-kvaltävling
längre fram under säsongen. Det betyder att vi får se en fortsättning av Janets Evans
comeback!
Ur svensk synvinkel kan vi konstatera att Therese Svendsen fanns med i finalen på 200m
ryggsim. Hon hade 2.13.27 på den distansen.Tiden bara 19/100-delar över personliga
rekordet. På 100m ryggsim var hon femma med 1.02.06
Här är ett urval av segrare under tävlingarna (övriga hittar du i resultatlistan - se längre ned)
100 fritt damer - Weir Amanda
54.14
100 fritt herrar - Adrian Nathan
48.97
200 bröstsim damer - Soni Rebecca
2:22.73
200 bröstsim herrar - Shanteau Eric
2:10.72
400 fritt damer - Schmitt Allison 4:05.90
400 fritt herrar - Cochrane Ryan
3:50.66
100 fjäril damer - Vollmer Dana
58.02
100 fjäril herrar - Phelps Michael
52.41
400 medley damer - Adams Cammile
4:38.80
400 medley herrar - Phelps Michael 4:16.95
200 fritt damer - Schmitt Allison 1:55.83
200 fritt herrar - Berens Ricky
1:47.92
200 rygg damer - Franklin Missy 2:08.18
200 rygg herrar - Grevers Matt
1:57.76
50 fritt damer - Weir Amanda
25.23
50 fritt herrar - Adrian Nathan
21.94
Alla resultat - klick

JAN
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Junior-DM helgerna

Den här helgen och förra helgen - är den stora Junior-DM helgen
runt om i Sverige. Förpostfäktningar till Junior-SM som skall
simmas om två veckor - i Upplands Väsby.
Länkarna nedan leder till totalresultaten från samtliga Junior-DM
tävlingar i landet. JDM simmas som bekant på 25 meters bana !

JDM Värmland - simmas i Filipstad - klick
JDM i Skåne - simmas i Kristianstad - klick
JDM i Mellansvenska - simmas i Gävle - klick
JDM i STockholm - simmas i Södertälje - klick
JDM i Småland och Östergötland simmas i Jönköping - klick
JDM i Västvenska - simmas i Uddevalla - klick

JAN
13
World Aquatic Development Conference
Post created 19:17

Shane Gould - OS-drottningen 1972 är en av föreläsarna under World Aquatic Development
Conference.
Nu har man kommit till hälften av World Aquatic Development Conference. Drygt 300
deltagare finns med under konferensen i lärdomsstaden Lund.

Konferensprogrammet...............Shane Gould i föreläsartagen under fredagen i Lund.

JAN
12
Missy väljer collegespåret
Post created 18:10

Melissa Franklin kommer att välja college-spåret inom simningen. Det slår den 16 åriga
Coloradosimmerskan fast nu. Att välja collegespåret betyder att hon måste säga nej till
prispengar eftersom NCAA säger nej till professionella idrottsutövare. Det är därmed inga
små prispengar (sedd ur simningens synvinkel) hon säger nej till. Betänk bara att hon på
World Cup simmade till världsrekordbonusar och annat smått och gott och att hon
sammanlagt under 2011 simmade till sig ca 1,5 miljoner i svenska kronor. "Samhörighet,
utbildning och en college-värld" ser hon fram emot. Naturligtvis kommer hon inte att gå lottlös
ur det hela. Med några OS-guld i bagaget under Londonvistelsen i sommar har hon säkert
tryggat sin framtid. Men att komma upp till samma livslön som Mike Phelps gör nej det är inte
aktuellt för Missy. Phelps som de senaste åren har legat på en årsinkomst runt 40 miljoner
dollar (ca 272 miljoner sevsnka kronor) är ju inte aktuellt. Melissa kan komma att bli den stora
galjonsfiguren för damsimningen under OS. Om nu inte simmerskor som Sarah Sjöström och
andra sätter sina käppar i hjulet för detta. Jänkarna tror stenhårt på henne som en
OS-drottning precis som Shane Gould (som vi träffar på SIMMA imorgon) Kristin Otto, Janet
Evans mfl. Ja vi får se vad det blir med den saken senare undersäsongen men å andra sidan
är tösen bara 21 när nästa OS avgörs i Rio de Janeiro om fyra år.

Pressmeddelande -"Sarah förlänger med Arena"
Post created 16:48
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Sarah Sjöström har förlängt samarbetet med det italienska världsledande simklädesföretaget
Arena. Avtalet sträcker sig över två år och börjar gälla den 1 januari 2012.
I och med avtalet blir Sarah Sjöström en del av Arenas ”Elite Team” vilket även består av
världsstjärnor som Francesca Halsall och Ranomi Kromowidjojo.
- Jag är jätteglad över att Arena tror på mig och vill att jag är med i deras team, säger en stolt
Sarah.
Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete med att utveckla Arena på den svenska marknaden
och är glada och stolta över att Sarah har bestämt sig för att vara med i denna satsning samt
fortsätta vara den fantastiska ambassadör hon är för vårt varumärke
Vi önskar Sarah lycka till 2012.
Anders Jaeger
Waterproof Sports AB

Månadens Överraskning
Post created 16:45

Då var det dags för 2011-års sista Månadens Överraskning,
som blev Emil Gustavsson, Jönköping. Emil är född 1995,
och visade på Sum-Sim Riks i Helsingborg en bredd när
han tog medalj på 100, 200 och 400 frisim, samt i
lagkapper. Det som dock fällde avgörandet för Emil var
simningen på 100 frisim, där han kom från Sum-Sim Reg med ett personligtrekord på 52,39.
Men med en inspirerande simning slog han till med tiden 50,70, vilket gav honom ett guld på
sträckan. Vi gratulerar Emil, och skickar ett Simmar-kit skänkt av Freker till honom bestående av DMC simfenor, Strokemaker paddel, Techboard, Freker monterbara
simglasögon samt en meshbag att förvara produkterna i. Emil ingår nu också i den ädla grupp
av simmare, som bildar grunden för Årets Överraskning, ett stipendium som delas ut i slutet
av januari under JSM, Upplands Väsby till den som av en jury anses som årets största
överraskning.

JAN
11
Ny krönika - av Thomas Jansson
Post created 16:47

Simtränaren i Danmark - förre Förbundskaptenen i simning, Thomas
Jansson - tände till när det gäller medias värdering av idrottsinsatser - ett
ämne som vi skrev om på SIMMA häromdagen.
Läs hans Krönika och tyckanden i detta ämne under - Krönikor
Har du tankar i ämnet? Kommentera gärna krönikan!!!

Årets simmare och annat
Post created 10:59

2016-01-26 14:34

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

9 av 13

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

Nu är vi inne i slutsprten av arbetet med Årets simmare och andra utmärkelser. Du kan
fortfarande göra din stämma hörd. Senast på fredag vill vi veta vad du läsare tycker i frågan.
Gå in på "Årets simmare-sidan" och läs mer. Skriv ditt eget förslag på lista och läs vad andra
har tyckt. Här kan du läsa mer - klick

JAN
10
Ta en titt på London ett halvår innan OS
Post created 21:37

Tisdagstugg
Post created 19:07

Tisdagstugget kan väl vara en variant på
Fredagslunken? Eller inte? Det beror kanske på vem
man frågar. I vilket som helst så kommer här några
blandade kompotter från Simvärlden. En simvärld som
börjar att vakna efter jul och nyårsvilan. Nja det är en
sanning med modifikation. Det är många som har
tillbringat den senaste tiden på läger. Både i när och
fjärran. Mest i fjärran verkar det som om man skummar
av Facebook. Varmt, gott, bra träningsklimat och
förhoppningsvis många meter.
En som inte kommer att simma många meter till är den forne svenske rekordhållaren i
bröstsim, från Malmö Jonny Lysell. Altmeister Jonny dog häromdagen vid en ålder av dryga
80 år. En träningsfenomen som efter den aktiva simkarriären fortsatte och simma och var
vältränad när Masterssimningen kom på modet på 80-talet. Hans träningsmängd från
fyrtiotalet fram till dags dato är kanske den mest betydande en svensk simmare har lagt ned. I
ur och skur och under sextio år har han tränat simning. Så länge han var på hugget, deltog i
sin sista Masters-tävling för två sedan, har han tränat i storts ett dagligen i sextio år. Lite
bohem, lite udda och med ett stort hjärta är det många som minns honom. Ett stort ljus tänder
vi för honom.
Häromdagen så skrev vi om hypen på svenska juniorkronorna. Det kommer mer tyckande om
detta endera dagen från läsekretsen. Det finns en del som är klart irriterade, minst sagt.
Mr Juholt skall vi inte nämna i den här skrivningen. Men att vara Juholt är säkert lika svårt
dessa dagar som att vara hela landet praktmamma från 80-talet Anna Wahlgren. Förr eller
senare kommer sanningen ikapp.
Snart är det JSM i simning. Det skall bli kul att se om våra juniorer har växt sedan SM i
december. Det borde vara massor med självförtroende i dessa simmare nu - när man bara
tävlar mot sin egna ålderskompisar. Väsby sista helgen i januari är det ju som gäller.
Till helgen är det amerikanska GP-tävlingar. Denna gången skall vi följa dem med speciellt
intresse. Den som kommer att roffa år sig mest intresse är helt klart Janet Evans. 41 åringen
som nu gör comeback i vattnet med att simma 400 och 800m fritt. Det skall bli mycket
intressant. Några som inte har tappat sugen är Ian Thorpe och Michael Klim. Bägge finns
med i delstatsmästerskapen i Australien inom kort. Personligen hade jag trott att Thorpe
skulle vika ned sig efter den svaga comeback han gjorde i höstas – men det är väl för mycket
pengar i omlopp?
Du har väl inte glömt att tycka till när det gäller ”Årets simmare” mm? Gör det och påverka de
jurys som har sista ordet. Länken till tyckandet hittar du här på sidan.
Många har gjort det redan. Till och med min fru. Läst Zlatan Ibrahimovics bok. Fantastiskt vad
den sålt. Har väl passerat 500000 ex vid det här laget och det känns som man av
allmänbildning måste ta tag i det under den närmaste tiden. Har under tiden läst två andra
böcker, biografin om Bo Widerberg, filmaren. En rastlöst intressant och vild personlighet och
just nu Torbjörn Flygts, Outsider. En bok som jag varmt kan rekommendera. En given
generationsroman för oss som är födda på 50 och 60-talet. Läs den men börja gärna med
hans Augustvinnare Underdog som kom för tio år sedan. Då har du helheten.

Träna på "hög höjd" hemma?
Post created 10:03

2016-01-26 14:34

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

10 av 13

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

I Australien har man efter att ha analyserat olika idrotters behov av träning på hög höjd - för
simmarna konstruerat ett tält med hög höjds miljö som täcker två banor i en 25 meters
bassäng. Visserligen finns bristerna att man inte ständigt befinner sig på höh höjd men själva
simträningen kan genomföras i rätt miljö!

JAN
08
Ny 50:ia i Lund
Post created 23:06

Vi är inte så vana vid att det skapas nya 50ior i Sverige. Men i morgon börjar Lunds nya 50
meters bassäng att tas i bruk. Bara 6 banor bred och med en känsla av att den är
jättelåååång... Vi gratulerar Lund till landet 15:e inomhus-femtia! Foto: Andrus Kangro

JAN
07
FINA godkända produkter
Post created 23:15

På den senaste uppdateringen av personliga simprodukter från FINA - det
internationella simförbundet finns också simglasögon och badmösssor med. Om
detta är ett krav eller bara ett aprilskämt skall vi försöka utröna de närmaste
dagarna. Hela listan på produkter hittar du här - klick.

Simningen bäst så in i Norden
Post created 22:55

"Det havde jeg ikke regnet med. Hold kæft, hvor
er jeg glad" - ja så sa Jeanette Ottesen när hon
fick ta emot priset som årets sportsnavn i
Danmark ikväl. Priset fick hon ta emot vid en
sportgala i Herning tidigare ikväll ur medlemen i
Internationella Olympiska kommittén hand kronprins Frederik.Hennes främsta motståndare
var världsettan i tennis Caroline Wozniacki och
det danska handbollslandslaget som vann VM.

Ikväll var det också Idrottsgala i Norge.
Alexander Dale Oen och Margit Björgen var de
stora vinnarna på galan. Bästa herre och bästa
dam.
Dessa namn plus svenska Alshammar visar att
simningen just nu är högt rankad i de nordiska
länderna.

Medierna styr idrotten....... visst - men......
Post created 20:03

Vän av någon som helst av ordning - undrar hur in i glödheta..... Aftonbladet kan få hetsa upp
sig så till den milda grad att man kallar Småkronornas insats på Junior-VM i ishockey " Den
bästa svenska hockeyinsatsen på 100 år" och skapar den hausse ring dessa stackars junisar.
Nu kan dom ju bara misslyckas i fortsättningen. Måtta är kanske något hockeyfanatikerna på
AB skulle dosera nästa bak med med glädjebullar. Skärpning !!!!

2016-01-26 14:34

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

11 av 13

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

JAN
05
TYR Bergviken Open Water 4 augusti
Post created 22:20

TYR Bergviken Open Water är en tävling över 5000 meter som
simmas mellan Norrlandsporten och ön Kungsholmen, via
Brännholmen, i sjön Bergviken.
Bergviken är en sjö i älven Ljusnan mellan Söderhamn och
Bollnäs, sjön är 1,7 mil lång,
5 km bred och ca 40 meter djup, så den bjuder ofta på hård sjö.
Läs mer om tävlingen här - klick
Du hittar också annonsen ute i vår högerspalt det närmaste
halvåret !

_________________________________________________________________________
Är du också sugen på att göra reklam för din tävling på SIMMA? Hör av dig till Bosse Hultén
för prisuppgift. En annons på SIMMA betalar sig alltid!

SS04 söker Elitutvecklare
Post created 22:02

SS04 söker ny elitutvecklare till verksamheten då
Mia Brodén som haft tjänsten i nästan två år går
vidare till ett annat jobb.
Vi söker en person med erfarenhet av simning på
hög nivå som vill vara med och utveckla SS04 till en
av sveriges ledande simklubbar. Två nya simhall på gång en i Sundbyberg och en i Solna
vilket kommer att ge klubben mycket goda förutsättningar i framtiden.
Läs mer om jobbet här - klick
Du hittar också annonsen klickbar under Lediga jobb ovan och ute i högerspalten - den
närmaste månaden!

JAN
04
Ägir i Östersund söker personal
Post created 9:23

Bifogade filer
Simklubben_Agir_vaxer_och_behover_nya_medarbetare.pdf
Simklubben Ägir i Östersund växer och söker ny personal till sin
verksamhet. Just nu söker man:
- Ansvarig för simskoleverksamheten
- Ansvarig för Baby/minisimsverksamheten
Läs mer om tjänster i bifogade fil ovan.
Annonsen finns också klickbar ute i vår högerspalt och under "Lediga jobb
inom simningen" - den närmaste månaden.

JAN
02
Svenskt OS-guld godis från Radiosporten - Nr 3
Post created 19:16

Svenskt OS-guld godis från Radiosporten - Nr 2
Post created 19:09

Svenskt OS-guld godis från Radiosporten - Nr 1
Post created 19:04
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Läs mer......

Post created 18:52

Årets lista på Swimnews skall du naturligtvis inte missa - läs mer här - klick

Evans kommer till Austin
Post created 18:44

När nästa omgång av US Grand Prix simmas i Austin, den 13-15 januari så kommer Janet
Evans - den legendariska distanssimmerskan finnas med i vattnet. Det är hennes comeback i
seniorsammanhang och det skall naturligtvis bli mycket intressant att följa ! Evans kommer att
simma 400 och 800m fritt på tävlingarna.
För dig som inte är bekant med världens bästa simmerskan 1987, 89 och 90 så kan du slå en
blick på Wikipedia

JAN
01
100 år sedan OS i Stockholm 1912
Post created 18:09

I år är det precis 100 år sedan de Olympiska Spelen avgjordes i Stockholm.
Under året kommer vi att följa upp Solskensolympiaden som den kallades på
SIMMA.NU. Vi startar med intro-filmen från Stockholms Stad om
arrangemanget. Filmen inleds med en simmerska och avslutas med en
simhopperska....... vilka? Ja det får du se här:

Månadens överraskning
Post created 17:44

November månads Överraskning
Månadens Överraskning för november är Josefine Hippi,
Väsby SS. Josefine simmade på Stockholms DM 1500
frisim och slog förutom ett bra personligt rekord med
17.07,08, också ett distriktsrekord som stått sig i 32 år. Vi gratulerar Josefine, och önskar
henne lycka till i framtiden, och skickar henne ett simmar-kit från Freker.
Vi söker december månads Överraskning
Samtidigt söker vi Månadens Överraskning för december månad. Ni som vill nominera gör det
till barbro@freker.se senast den 10 januari.

Plus och minus 2011
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En liten sammanfattning av det gångna året
i snabbformat låter sig Bosse Hultén
undslippa så här på den första dagen av
2012. Ett år som för simningen del kommer
att bli mycket intressant. Svensk simning på
nationell nivå kommer att ta fart redan i
slutet av januari då det skall arrangeras
Junior-Sm i Väsby (mer om detta inom kort).
Bosse sammanfattar plus och minus från
året som gått så här........

OS-medaljer 2012 - något att se fram emot!
Det positiva
Alshammars livs seger på VM - var årets höjdpunkt. Inget snack om annat.
Sarah Sjöströms utökade kapacitet - 100 - 200 -400m fritt osv. Imponerar. Kanske mest
imponerande var hennes 100m fritt i 50 meters bana under december. Världsetta! Coolt!
En ny generation grabbar börjar stiga fram. Låt er dock inte nöjas med att bli bara bäst i
Sverige. Ni har större kapacitet.
Vi börja matcha rekorden igen. Skönt att komma ifatt historien.
Damernas ryggsim. Våga simma ännu fortare.
Tom. på herrarnas 200m fjäril börjar det finnas en framtid. Fortsätt i den stilen.
Simförbundet får skäll för många anställda - men det görs en hel del bra saker. Men låt det
märkas bättre!
Simidrottsforum var en av många bra aktiviteter från SSF.
Det finns talanger i svensk simning men låt dem blomma.
En del klubbar har fattat att det finns en marknad med att satsa på distansträning - bra
uppfattat.
Många tränare har förstått att man utvecklas med utbildning. Fler borde våga…
Trots att vi inte har en större bredd i simning idag finns det fix-stjärnor. Ta vara på allt
mediautrymme som svensk simning kommer att få under 2012. Det kommer att skrivas
spaltmil om Tessan och Sarah.
Masterssimningen växer. Bra möjlighet för simmare som vill lägga av att hitta en fortsatt bra
livsföring och träna klokt.
Det negativa
Vi håller på att tappa anläggningar. Utan anläggningar är vi en död sport. SSF måste satsa
ännu mer på att skapa förutsättningarna.
Tränarna är en grå massa. Stick ut och våga.
Vi måste göra våra mästerskapstävlingar proffsigare. Vi är en av de stora idrotterna - det
måste märkas. SM skall vara fest och inte bara en försörjningstävling.
Det är för lite samarbete i svensk simning. Våga ta initiativ till samarbete på klubbnivå.
Resultatnivån på ungdomssidan är vikande.
Inga fler grodor från landslagssimmare på mästerskap. Sköt skitsnacket internt.
Simmar man i ett svensk lagkappslag på ett internationellt mästerskap, måste man göra sitt
yttersta. Annars skall man inte vara med!
Vi är på klar väg till att bli en 60-40 idrott. Det måste stoppas. Simning är tuffare är mesig
hockey där man slåss med klubbor. Sälj det !
För många försörjningstävlingar i svensk simning. Styr säsongsprogrammet starkare.
Det är för många elitsimmare som inte förstår att man vinner loppen i försöken.
Hur många tränare bland de 30 bästa klubbarna har en säsongsplanering värd namnet?
SM är vår allsvenska. Där skall man inte fega och simma uddagrenar. Våga mer! Sluta curla
med elitsimmare!
Bara 23% av starterna på VM gav säsongsbästa. 50% är ett minimum, helst 75% skulle det
vara!
Ta bort lagtävlingen på SM. Vi är en individuell idrott. Skapa lagkappsmästerskap för att
stimulera lagkänslan istället.
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