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Sarahs Olympiska Spel
Post created 18:04
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MÅNADENS...

Sarah Sjöström - simningens största OS-hopp (foto Håkan Fredriksson)

Sarah Sjöström kommer att få ett svettigt program under OS. Hur svettigt det kan man utläsa
ur veckoschemat nedan. "Hon kommer att vara tränad för det" säger hennes coach Carl
Jenner. Bra konstaterar vi - som ser veckschemat och gärna önskar detta.
Veckoprogrammet bygger på att Sarah och de svenska lagen tar sig vidare i alla faser och att
SOK tar ut ett medleylag för damer till OS. Detta medleylag kan ju se ut så här, med bakgrund
av vi fick se under EM i Ungern: Rygg/Sarah Sjöström - Bröstsim/Jennie Johansson Fjärilsim/Martina Granström - Frisim/Therese Alshammar. Ett lag som skulle kunna simma en
bra bit under 4 minuter på distansen. På 3.57 tog man medalj i fjol på VM.

ANNONSER

Lördagen den 28 juli
Försökspass: 100m fjäril - 4x 100m fritt
Finalpass: 100m fjäril - 4x 100m fritt
Söndagen den 29 juli
Försökspass
Finalpass: 100m fjäril
Måndagen den 30 juli
Försökspass: 200m fritt
Finalpass: 200m fritt
Tisdagen den 31 juli
Försökspass
Finalpass: 200m fritt
Onsdagen den 1 augusti
Försökspass: 100m fritt
Finalpass: 100m fritt
Torsdagen den 2 augusti
Försökspass
Finalpass: 100m fritt
Fredagen den 3 augusti
Försökspass: 4x100m medley
Finalpass
Lördagen den 4 augusti
Finalpass: 4x100m medley
Sarah kommer naturligtvis bli en av de mest intressanta svenska OS-deltagarna 2012. Det är
bara att kolla in hennes placeringar i världsbästa stataistiken just nu på de tre grenar hon skall
simma under OS. En förstaplats och två andraplatser.

TÄVLINGAR

100m fritt damer
1 52.75 Kromowidjojo, Ranomi NED
2 53.29 Sjöström, Sarah SWE
3 53.57 Halsall, Francesca GBR
4 53.68 Steffen, Britta GER
5 53.71 Tang, Yi CHN
100m fjäril damer
1 56.79 Sjöström, Sarah SWE
2 57.21 Vollmer, Dana USA
3 57.25 Gandy, Ellen GBR
4 57.48 Lu, Ying CHN
5 57.56 Halsall, Francesca GBR
200m fritt damer
1 1:54.87 Muffat, Camille FRA
2 1:55.23 Sjöström, Sarah SWE
3 1:55.83 Schmitt, Allison USA
4 1:55.99 Barratt, Bronte AUS
5 1:56.04 Palmer, Kylie AUS

TYR sponsrar Malmösimmet
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Genom TYR kan ni hyra våtdräkt till ett bra pris.
TYR kommer även att ha försäljning av våtdräkter och tillbehör under evenemanget.
Läs mer om Malmösimmet och hur ni hyr våtdräkt - klick

Kansliets sommarerbjudande !
Post created 17:11
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Tweet

Kansliet fortsätter sitt arbete för att ge Sveriges simklubbar ”mer
tid till det roliga”.
I samband med årets sommarerbjudande 1 juni -12 augusti
lanseras inom kort även utökade funktioner för tävlingsanmälan
med klubbens egen online-resultatdatabas ett ”mini-Octo” och
”utmanaren”.
KanslietOnline™ är ett komplett föreningssystem i ”molnet” med
medlemsregister, bokningar, fakturering och mycket mer –alltid
tillgängligt för alla.
Det används dagligen av över 25 både små och stora
simföreningar, 400 ledare/tränare och 35.000 medlemmar som
hjälps åt att dela på arbetet i klubben på ett modernt sätt.
Läs mer på www.kanslietonline.se eller klicka på deras banner
här på simma.nu.

TRÄNINGSLÄGER

Om att simma i Sydafrikanska vatten
Post created 13:15

Tweet

Lennart Larsson från Örebro/Fellingsbro - är en entusiatisk Open Watersimmare. Han skall
delta på VM i Italien under juni månad och här skriven han om sin senaste simtur i
Sydafrikanska vatten med vithajar och annat smått och gott - för drygt en vecka sedan.
Måndagen den 21 maj, simmade jag den legendariska sträckan från Robben Island till
Blouberg (förort till Kapstaden). Simningen är 7,5 km lång och det låter ju inte så märkvärdigt.
Och det är ju inte sträckan som sådan som är utmaningen; nej det är vattentemperaturen som
är grejen. För att simningen ska bli officiellt accepterad och intagen i statistiken, måste man
var utrustad enligt de regler som gäller för Engelska kanalen (British Channel Rules), vilket
innebär badbyxor/baddräkt, simglasögon och en vanlig badmössa. Våtdräkt är således inte
tillåtet.
Vattentemperaturen i havet utanför Kapstaden ligger normalt på 11-13 grader, året runt.
Periodvis kommer det in varmare vatten från nordväst och då kan det bli så ”varmt” som 16
grader. Men den turen hade jag inte. Vattentemperaturen varierade på sträckan mellan 12 och
13 grader.
Havet runt Kapstaden har ett oerhört rikt marint liv. Främst är det ju
vithajen som har fått mest uppmärksamhet i media. På den nordvästra
sidan, där Robben Islan ligger, finns det vithaj, men inte så frekvent som
på andra sidan om Kapstaden ut mot Indiska oceanen, och inte heller
lika aggressiva. Vidare finns det valar, delfiner, sälar och en massa olika
fiskar.
Två dagar före, på lördagen, gick det mycket höga vågor så det så inte
så bra ut precis. Under söndagen var det fortsatt omöjligt att simm, men
mot kvällen började hoppet spira. Vinden tvärdog och vågorna minskade och se, på
morgonen den 21 maj var det perfekta förhållanden, sol, vindstilla och nästan stilla vatten.
Wow, vilken morgon.På vägen ut till Robben Island stötte vi på 5-6 delfiner som höll show för
oss.
Så kom vi fram till Robben Island, den gamla fängelseön där Nelson Mandela satt fängslad,
och det var bara att hoppa i. Först fick jag simma in genom hemsk tång till stranden. Enligt
reglerna måste man upp och stå på stranden innan simningen börjar. Så jag startade
simningen, ut genom den hemska tången, och sedan ut i det kalla men fria havet. Det bet litet
i skinnet, men simningen flöt på. Efter en timme får jag helt plötsligt se något som passerar
under mig med en hisklig fart. Det var ingen haj, det var jag säker på. Det visade sig vara en
lekfull ungsäl som tydligen tyckte att en simmande människa var kul. Vi hade sällskap i över
20 minuter och han busade hela tiden, gjorde alla möjliga volter och tricks, simmade fram och
tillbaka och var så nära mig att jag kunde nudda honom. Han störde min rytm, helt klart, men
det var kul underhållning. Efter ungefär två timmar började jag urskilja slutmålet i Blouberg
och efter ytterligare 31 minuter var jag framme. Jag var hemskt trött under sista halvtimmen.
Kylan sög musten ur musklerna, men jag frös inte. Sista biten var svår. Vågorna bröt in mot
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stranden och de var jättejobbigt, men det löste sig. Väl uppe på stranden vinkade jag åt
följebåten och loppet var fullföljt på 2 timmar och 31 minuter. Jag är den ende svensken som
gjort det här och klart att jag är stolt och väldigt nöjd med att jag klarade det.
Nu var det bara det svåraste kvar; att trött och frusen simma ut genom vågorna ut till båten,
men det gick det också. På med varma kläder och sedan började kroppen att skaka i en
halvtimme innan kroppstemperaturen var någotsånär tillbaka.
Det här var en upplevelse utöver det vanliga! Frågan är vad man ska hitta på nu!

Alshammar planerar
Post created 13:07
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SK Lödde söker Simtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 15 januari

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

Therese Alshammar kom hem i förra veckan och nu är det dags att tävla i europeiska vatten. I
dagens Expressen talar hon om vad som komma skall med intensivt tävlande den närmaste
tiden. Läs mer här - klick Hennes program den närmaste tiden omfattar de tre deltävlingarna i
Mare Nostrum samt Sju Kullars Trofé i Rom

Norska SIMMA - värd ett besök
Post created 13:02

Tweet

Vår norska edition av SIMMA är värd ett besök. Läs gärna deras
TISDAGSRUNDA med nyheter från hela världen -klick

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

Santa Clara International Meet - USA-GP
Post created 12:57

Tweet

I morgon startar USA-GP i Santa Clara. Tävlingen också
benämnd Santa Clara International.
Massor med bra startfält och med bl.a Australiens
landslag på plats.
Hemsidan hittar du här - klick
startlistan hittar du här - klick

MAJ
29
Eslövs Simsällskap söker chefstränare
Post created 21:48

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

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

Tweet

Bifogade filer
Annons_ESS_201205_2.pdf

Eslövs Simsällskap söker Chefstränare och Timanställda simtränare. Klicka på filen ovan för
att läsa mer. Du hittar också jobben som klickbara länkar under "Lediga jobb inom

simningen". Ute i högerspalten till höger hittar du också jobben den närmaste
månaden !

Stockholms-OS 100 år
Post created 17:12

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

Tweet

Bifogade filer
inbjudan_100ars_jubileum_sim.pdf

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.

Simningen vid de olympiska sommarspelen 1912 bestod av nio grenar, sju för män och två för
kvinnor, och hölls mellan 6 och 12 juli på en hundrametersbana som byggts upp i
Djurgårdsbrunnsviken. Totalt deltog 120 simmare, 93 män och 27 kvinnor, från 17 länder.

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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Detta var första gången som kvinnor fick delta i simtävlingarna vid de Olympiska spelen.
Sverige kom på en 6:e plats i medaljfördelningen med 1 silver genom Thor Henning på 400
bröst. Bästa nation var Tyskland följt av Australasien och USA.
Nu kan du deltaga i jubileumstävlingen till Sim-OS 1912. Gratis startavgift. Tävlingen äger
rum den 9 juni och du skall anmäla dig senast den 30 maj - så skynda på!
Inbjudan till tävlingen hittar du bifogad över artikeln!
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.

MAJ
27
Dag 7 av EM i Debrecen
Post created 8:56

Lørenskog-Rælingen (Norge) söker
huvdtränare.
Klicka på loggan för mer information.
Ansökan: 4. december.

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

Då har vi kommit fram till den sista dagen av Europamæsterskapen i simning. 09.30 ær det
dags før sista førsøkspasset med två stycken svenska medleylag i vattnet. Finaler klockan
17.00. Du kan følja tævlingarna på Mæsterskapssidan - klick

MAJ
25

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

Europamästerskapen dag 5 och dag 6
Post created 16:00

Tweet

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

Europamästerskapen i simning följer du på Mästerskapssidan - klick
Försöken startar 09.30 och finalerna 17.00.
Sänds direkt på Eurosport (försök och final)
Sänds direkt på SVT (enbart finalerna)

E-tuna på Kanarieholmarna
Post created 15:57

Tweet

Eskilstuna Simklubb tränar hårt på Gran Canaria. Perfekta förhållanden med otroligt fin
träningsanläggning på CLUB NATACION METROPOLE i Las Palmas. Så se upp ni andra
klubbar på DM för MSSF nästa helg.

MAJ
24
EM i simning dag 4
Post created 8:51

Tweet

Europamästerskapen i simning följer du på Mästerskapssidan - klick
Försöken startar 09.30 och finalerna 17.00.
Sänds direkt på Eurosport (försök och final)
Sänds direkt på SVT (enbart finalerna)
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23
Europamästerskapen dag 3

Tweet

Post created 2:35

Europamästerskapen i simning följer du på Mästerskapssidan - klick
Försöken startar 09.30 och finalerna 17.00.
Sänds direkt på Eurosport (försök och final)
Sänds direkt på SVT (enbart finalerna)

MAJ
22
Falun söker Ungdomstränare

Tweet

Post created 19:37

Bifogade filer
annons_tranare_falun2.pdf
Falu Simsällskap söker Ungdomstränare / simning. Läs mer om
tjänsten i länken ovan.
Du hittar också annonsen klickbar under lediga jobb ovan och
ute i vår högerspalt - den närmaste månaden.

Europamästerskapen dag 2
Post created 19:31

Tweet

Totalt fem svenska rekord efter två dagar. Idag blev det dessutom ett guld. Lockar detta dig att
ta en titt på vår Mästerskapssida? - klick
Försöken startar 09.30 och finalerna 17.00.
Sänds direkt på Eurosport (försök och final)
Sänds direkt på SVT (enbart finalerna)

Silverlaget på 4x100m fritt damer vid EM i Debrecen - Ida-Sarah-Michelle och Gabriella.
Fot: Jozef Michlewicz

MAJ
21
EM i Debrecen - dag 1
Post created 0:21

Tweet

Europamästerskapen i simning följer du på Mästerskapssidan - klick
Försöken startar 09.30 och finalerna 17.00.
Sänds direkt på Eurosport (försök och final)
Sänds direkt på SVT (enbart finalerna)

MAJ
20
Bosse söndagskommentar
Post created 18:38

Tweet
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Veckan som kommer är det mycket fokus på Europamästerskapen i simning. Efter att
Antwerpen pga. sponsor avhopp var tvungna att lämna ifrån sig mästerskapen, landade det i
Ungern i stället. LEN:s chef är ungrare och har snabba vägar in i ungersk idrott - så det gick
geschwindt. Arenan är stor som Eriksdalsbadet och det skall säkert bli hyfsade tävlingar även
om ett EM, strax innan OS blir lite speciellt. Flera länder kommer inte och flera trupper är
decimerade. Allt för att fokusera på OS i London.
Själv skall jag sitta och kommentera simningen i Eurosport och kommer de sista dagarna att
få hjälp av den förre svenske förbundskaptenen Thomas Jansson, som expertkommentator.
Hur stora förhoppningar skall vi ha? Kanske inte så stora men redan första dagen är det
verkligen upp till bevis för det svenska herrlaget. Nystrand, Frölander, Stymne och
Carlsson/Sjödin måste visa att man vill till OS. Lyckas man inte första kvällens finaler - simma
till sig en bra tid så kan det nog bli ajöss med ett svenskt lagkappslag för herrar till OS i år.
Detta faktum skulle vara mindre bra. 1912, 1932 och 1956 har Sverige simmat utan herrlag
på OS och nu vill det verkligen till en skärpning om fallet inte skall bli likadant 2012. Låt oss
hoppas att det blir ett lyft.
När man tittar igenom svensk simhistoria bakåt så finner man massor med bra lagkappsinsatser. Speciellt på 4x200m fritt - en gren som vi numera inte alls behärskar. Inför 2016
måste det bli ändring på detta. Men hur? Ja det är en fråga som skall ställas till den nya
ladslagsledningen. Även på damsidan är det sviktande förmåga på denna simdistans,
simningens blå band. En handlingsplan och ett genomförande av detta efterfrågas å det
starkaste.

EM i simning måndag-söndag
Tweet

Post created 17:34

Måndag morgon 09.30 är det dags för Europamästerskapen i simning. Ungerska Debrecen är
det som "värdar" tävlingarna.
Vi följer tävlingarna via Mästerskapssidan och du kan också se det hela direkt i TV.
Eurosport sänder försök och final, SvT sänder finalerna.
Läs mer om tävlingarna på Mästerskapssidan - klick

MAJ
18
Anna Lindberg vann
Post created 18:20

Tweet

Anna Lindberg blev idag Europamästarinna på 1 meters svikten vid EM i Eindhoven. En seger
med 20 poäng före de senaste tre EM-tävlingarnas segrarinna Tanja Cagnotto. Seger med
301,35 p. EM-guldet var hennes 5:e EM-guld och sammanlagt 10:e EM-medaljen.
Tävlingarna är Anna Lindbergs sista EM-tävlingar.
Resultatlistan - klick

MAJ
15
Antal deltagare på EM
Post created 22:15

Tweet

Det är blandat deltagande från olika länder i nästa veckas
Europamästerskap i ungerska Debrecen. Från Italiens 48 deltagare
till Danmarks noll simmare. Vem satsar rätt? Ja det svaret vet vi inte
förrän i London senare den här säsongen. Här är några länders
deltagarantal på EM:
Italien
48
Tyskland 32
Ungern 30
Frankrike 29
Österrike 20
Sverige
18
Schweiz 16
Spanien
16
Norge 16
Belgien
14
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Storbrittanien 5
Holland
3
Danmark 0
Lotte Friis Danmark är
en av de simmare som saknas på EM.

Sista dagen för Sum-Sim bokningar
Tweet

Post created 20:56

Idag den 15 maj är det sista dagen att boka logi under Sum-Sim (50m) i Borås om ni vill
utnyttja det avtal som SK Elfsborg har med ett antal hotell.
Mer information hittar du på Sum-Sims hemsida- klick

Polska Mästerskapen

Tweet

Post created 20:49

Här är några toppnoteringar från de Polska Mästerakpen som simmades i helgen. En bit från
den bredd som polsk simning hade för några år sedan men ännu hänger Otylia Jedrzejczak
med i svängarna med två titlar:
Konrad Czerniak - 52.28 100m fjäril; 22.04 50m fritt
Otylia Jedrzejczak- 59.21, 2:09.36 100m and 200m fjäril
Marcin Tarczynski - 54.12 100m ryggsim- Nationsrekord
Alicja Tchorz - 1:01.02 100m bryggsim - Nationsrekord
Pawel Korzeniowski - 1:56.64 200m fjäril
Alicja Tchorz - 2:11.77 200m ryggsim

Gymnasiaden i Stockholm

Tweet

Post created 20:39

Fredagen den 11 maj genomfördes Gymnasiaden i simning i GIH badet.
Förutom vanliga gymnasieskolor deltog NIU- skolorna Igelstasgymnasiet (Södertälje)
Arlandagymnasiet (Märsta-Upplands Väsby) och Solna Gymnasium
Arlandagymnasiet vann matchen med siffrorna 294, Igelsta 224 och Solna 43.
Tränare på de olika ställena är: Igelsta gymnasium (Anders Bladh) Arlanda Gymnasium
(Ulrika Sandmark) Solna Gymnasium (Gunnar Fornander)

Bosse bugar och tackar.....

Tweet

Post created 15:43

Simmas redaktör, Bosse Hultén tackar för
uppmärksamheten på hans 60-årsdag igår och skriver så
här:

Oj vad man fick uppmärksamhet på sin födelsedag!!
Presenter, händelser, egotripp, kramar och mycket annat.
Men allra viktigast - naturligtvis - Er omtanke. Den uppskattar jag allra mest. Ett stort tack till
alla som grattade och brydde sig! Också ett tack för uppmärksamheten här - klick

MAJ
14
Presentation av EM-truppen

Tweet

Post created 22:43

Nu kan du kolla upp hela den svenska EM-truppen i simning
2012. I Simförbundets mediaguide hittar du alla statistik
uppgifterna om det svenska EM-laget.
Gå till Media-Guiden - klick
Gå till EM-sidan - klick

Alla segrare i Charlotte
Post created 20:51

Tweet

En av de viktigaste GP-tävlingarna simmades under helgen i Charlotte, USA.
Snart dags för jänkarna att simma sina OS-uttagningar och positioneringarna är
viktiga just nu. Vi nämnde några resultat på gårdagens SIMMA men idag har vi
hela segrarlistan från USA. Här är helgens segrare i resp. gren:

200 fritt damer - Allison Schmitt

1:57.38

2016-01-26 14:40

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

8 av 15

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

200 fritt herrar - Ricky Berens
1:47.32
100 bröst damer - Rebecca Soni 1:05.85
100 bröst herrar - Eric Shanteau 1:00.46
50 rygg damer - Jennifer Connolly 27.99
50 rygg herrar - Eugene Godsoe 25.24
100 fjäril damer - Dana Vollmer 57.21
100 fjäril herrar - Davis Tarwater 52.87
400 medley damer - Caitlin Leverenz 4:38.35
400 medley herrar - Peter Vanderkaay 4:16.22
50 bröst damer - Jessica Hardy 30.82
50 bröst herrar - Barry Murphy 27.81
800 fritt damer - Kathleen Ledecky 8:25.85
200 medley damer - Caitlin Leverenz 2:10.25
200 medley herrar - Ryan Lochte 1:57.63
200 rygg damer - Elizabeth Pelton 2:09.41
200 rygg herrar - Ryan Murphy 1:58.09
100 fritt damer - Lia Neal
54.35
100 fritt herrar - Ricky Berens 49.07
1500 fritt herrar - Chad La Tourette 15:06.73
200 fjäril damer - Kathleen Hersey 2:08.68
200 fjäril herrar - Peng Wu 1:56.69
50 fritt damer - Jessica Hardy 24.83
50 fritt herrar - Josh Schneider 22.10
100 rygg damer - Elizabeth Pelton/Rachel Bootsma 1:00.25
100 rygg herrar - Nick Thoman 53.77
400 fritt damer- Allison Schmitt 4:05.40
400 fritt herrar - Oussama Mellouli 3:50.17
200 bröst herrar - Eric Shanteau 2:09.72
50 fjäril damer - Dana Vollmer
25.80
50 fjäril herrar - Matthew Targett 23.11
1500 fritt damer - Sutton Chloe 16:23.96
800 fritt herrar - La Tourette Chad 7:58.91

Tyska Mästerskapen - sista dagen
Post created 11:57

Tweet

Idag är det sista dagen för tyskarna att tävla om Mästerskapsmedaljer och OS-platser för
London. Finalstart 19.00 i Europa Spor tPark i Berlin. Resultat hittar du här - klick

Tureberg söker...........
Post created 9:38

Tweet

Simlärare !
Tjänsten omfattar deltid ca. 12-20 timmar/vecka,
inklusive lektions- och planeringstid, med
arbetstid måndag till torsdag eftermiddag,
lektionsstart kl. 15.45 samt söndagar med
lektionsstart kl. 16.00. Ev. kan arbetstiden utökas
med flera lektioner, dessa i så fall förlagda till
dagtid, vardagar. Arbetet innebär att planera föroch leda undervisningen i en del av våra
simskolegrupper för barn från 5 år och uppåt.
Verksamheten följer i huvudsak Svenska
simförbundets riktlinjer för simskoleverksamhet.
Läs mer under denna länk - klick
Annonsen finns också under lediga jobb ovan och ute i vår högerspalt.
Ansökningstiden går ut 31 maj

MAJ
13
Första tävlingen i Lund
Post created 21:38

Tweet

Idag har man simmat den första tävlingen i Lunds nya inne-25:a. Allting finns inte riktigt på
plats men arrangörerna var nöjda att komma igång efter nio månaders försening. Läs mer på
Posidons hemsida - klick

Helgsvepet
Post created 20:52

Tweet

Rosenlunds-Sprinten har simmats i Jönköping under helgen. En del tävlingsrekord fick man
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sig till livs. Den kompletta resultatlistan hittar du här - klick
Polska Mästerskapen har simmats i Olsztyn. Sista dagens resultat hittar du här - klick. Sista
mästerskapsdagen blev det bl.a nationsrekord på 100m ryggsim damer.
Charlotte Grand Prix ingår i den amerikanska GP-cirkusen. Rebecca Soni noterade 2.22.22
på 200m bröstsim - världsårsbästa 2012. Mike Phelps fick stryk av Chinas Wu Pengpå 200m
fjärilsim. Pengs segertid 1.56.69, två tiondelar bättre än Phelps. Loppet var förmodligen
amerikanens sista GP-lopp på distansen. Resultat från lördagen - klick
Nu kan även du som inte har Mactelefon hämta hem an app för Livetiming. Kostnad 20:-. Du
laddar ner den här - klick

Tyska Mästerskapen dag 3 och 4
Post created 20:08

Tweet

Herrarnas 100m fritt blev till en tät historia i finalen.
14/100-delar mellan ettan och fyran. Seger för Christoph
Fildebrandt på 48,84 och en fjärdeplats för Paul
Biedermann. Tyskarna verkar alltså få ett bra frisimslag på
OS, kan tänka.

Här segrarna under lördagen och söndag:
50 fritt damer - Britta Steffen 24.92
100 fritt herrar - Christoph Fildebrandt 48.82
100 rygg damer - Jenny Mensing 59.85
100 rygg herrar - Jan-Philip Glania 53.50
100 bröst damer - Carline Rhunau 1.07.28
100 bröst herrar - Christian Von Lehn 1.00.89
200 fjäril damer - Franziska Hentke 2.09.32
200 fjäril herrar - Toni Emcaher 1.58.53
200 medley damer - Theresa Michalak 2.12.49
100 fjäril herrar - Steffen Deibler 52.00
100 fjäril damer - Alexandra Wenk 58.59 Nationsrekord Juniorer
400 fritt herrar - Paul Biedermann 3.47.98
200 rygg damer - Jenny Mensing 2.09.52
50 fritt herrar - Marco Di Carli 22.44
100 fritt damer - Britta Steffen 53.68
200 medley herrar - Markus Deibler 1.57.82
400 fritt damer- Sarah Koehler 4.14.56
Alla resultat - klick

Helgbilden

Post created 10:44

Tweet

Danska Masters på lång bana har simmats i helgen. Malmö KK som blev bästa klubben på
Masters-SM tidigare under säsongen dominerade också på Danska Mästerskapen. Massor
av medaljer och bl.a ett Europarekord på damernas 4x100m medley i klassen 120-159 år.

MAJ
11
Tyska Mästerskapen dag 2
Post created 22:35

Tweet

Tyska Mästerskapen i Berlin ger inte omvärlden darrningar. Vinster av rutinerade simmare på
ganska beskedliga tider, kan tyckas. Visst finns det en och annan förmåga i junior och de
yngre åldersklasserna men inget nytt i toppen....
Ja nu är ju inte Silke Lippok speciellt lastgammal men med Meeuw, Poewe överst på
prispallen ja då börjar man fråga sig vad tyskarna skall åstadkomma på OS.......
Kvällens segrare i tyska mästerskapen
200m fritt damer: 1.Silke Lippok 1.57.93
200m fritt herrar: Paul Biedermann 1.46.70
50m ryggsim damer: Jenny Mensing 28,70
50m ryggsim herrar: Helge Meeuw 25.27
200m bröstsim damer: Sarah Poewe 2.27.47
200m bröstsim herrar: Marco Koch 2.09.48

MAJ
10
124:e Tyska Mästerskapen
Post created 17:20

Tweet

Idag startade den 124:e upplagan av Tyska Mästerskapen i
Berlin. Nationsmästerskaps tillika OS-uttagningar.
Som vanligt simmas de tyska mästerskapen i Berlins
Europasportpark - EM-arenan från 2002.
Resultaten hittar du efterhand på den här sidan - klick
Vi kommer att följa upp efterhand..... fram tills avslutningen
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på måndag. Finalstart ikväll 19.00.
Kvällens segrare i Berlin
1500m fritt damer 1.Leonie Antonia Beck 16.41.69
800m fritt herrar 1.Manuel Schwarz 8.02.04
400m medley damer1.Katharina Schiller 4.44.52
400m medley herrar 1.Yannick Lebherz 4.14.90

MAJ
09
Månadens Överraskning
Post created 13:13

Tweet

Nomineringar för Månadens Överraskning i april kan nu
skickas till barbro@freker.se . Den som nomineras skall
vara ungdoms- eller junior simmare, och får inte ha deltagit i
seniorlandslaget. Berätta om vem du tycker skall bli
Månadens Överraskning i April, och varför. Nomineringarna
vill vi ha senast den 11 maj. Den som utses till Månadens Överraskning kommer att få ett
simmar-kit från Freker skickat till sig. Lycka till med nomineringarna!

MAJ
05
Lördagsgodis
Post created 22:11

Tweet

Anmäl dig till Facebook-grupp
Post created 12:08

Tweet

Anmäl dig till vår Facebook-grupp och få nyheterna först ! Du hittar SIMMA på
Facebook på den här länken - klick

Simiaden i massor
Post created 10:38

Tweet

Under helgen simmas det massor med Simiadentävlingar runt om i landet. Gå till vår
Tävlingssida för att hitta alla resultat. Tävlingssidan hittar du här - Tävlingar

Dana Vollmer inför sin OS-start 2012
Post created 10:31

Tweet

Dana Vollmer är en av de stora simmerskorna under OS 2012. Det kan vi redan nu slå fast.
Hon har en klart uttalad målsättning att slå Sarah Sjöströms världsrekord på 100m fjärilsim.
Simma under 56 sekunder i London. Vad tycker Sarah om det?
Här möter ni Dana i ett försnack inför OS - under rubriken: Gold Medal Minute - presenterat av
SwimOutlet.com

MAJ
04
Småland hälsar
Post created 15:15

Tweet
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Smålands Simförbund har varit i Torremolinos och tränat. 33 simmare och 4 tränare är mycket
nöjda med träningsplatsen - säger man.

Sedan har också Smålands talangfulla SumSimmare har varit på läger, 22 simmare och 3
tränare spenderade en helg tillsammans i Jönköping 27-29/4. "Vi har en mycket bra och bred
trupp här och framtiden ser ljus ut för småländsk simning." - säger man från
Smålandssimningen.

MAJ
03
Höganäs söker tränare
Post created 21:24

Tweet

Höganäs Simsällskap söker simtränare, med en aktiv roll i HSS fortsatta
positiva verksamhetsutveckling.
Läs mer om jobbet här - klick
Sista ansökningsdag 31 maj 2012
Annonsen finns också klickbar under lediga jobb ovan samt ute i vår
högerspalt - den närmaste månaden.

World Cup räddat till Stockholm 2012-2013
Post created 21:16

Tweet

Det blir världscuptävlingar i simning i Stockholm även i höst och nästa år.
Simförbundet skriver i ett pressmeddelande att världscuparrangemangen
möjliggjorts ekonomiskt tack vare en ny samarbetspartner.
I samband med höstens världscuptävlingar sade förbundsordföranden Sven
von Holst till TT att arrangemanget gått med ekonomisk förlust nio av elva
gånger och att simförbundet inte ville fortsätta att arrangera världscuptävlingar
om de inte bar sig.
– Vi är inget rikt förbund och vill hellre att våra pengar går till idrottarna än till att
täcka förluster, sade von Holst.

MAJ
02
Utepremiär i Sundsvall
Post created 21:50

Tweet
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Här kommer en hälsning från Sundsvall med lite bilder från vårt första träningspass i ute
50:an (2 maj). Strålande sol, 15 grader i luften och 29 grader i vattnet. Alldeles för varmt enligt
vissa simmare. Nu har vi 5 månader av ute träning att njuta av.
Ett stort tack till Himlabadet med personal som jobbat hårt för att göra detta möjligt.
Trevlig sommar önskar Sundsvalls Simsällskap

Första soliga dagen i maj...........
Post created 12:55

Tweet

........ det var i går. Ett fantastiskt väder. Sommaren hade kommit till oss i södra Sverige. 21-22
grader och man kunde gå ute i bara shorts. Men som så kom kallduschen. 12.51 ett
pressmeddelande från Norge. Alexander Dale Oen är död. Jag måste medge att jag trodde
inte på det. Kollade norska media och det tog en stund innan man kunde få det bekräftat. En
26-åring som bara dör, knall och fall. Tillika Nordens simkung. Inte sant. Men det var det. Det
blev man ganska snart varse. Under hela dagen fylldes aviserna, de social medierna och tv
av nyheten. Alla lika överraskade och sorgsna. För det var en kille som hade skapat avtryck som hade försvunnit ur våra liv. En mycket och då menar jag mycket populär simmare som
hade försvunnit. Alla vittnar om vilken "go grabb" Alexander var. Inte minst jag själv kan skriva
under det. Ledsamt, mycket ledsamt. Den första soliga dagen i maj, blev inte så solig, trots
allt…..
Dagen innan gick solen också i moln ett tag. Greg Salter den svenske rikstränaren fick gå från
sitt jobb. Till slut hade det blivit för mycket av oro kring hans person. En bra kille, mycket
uppskattad i början men över tid så visade det sig att han inte passade in i det svenska
systemet. Inte det ledarskap som svensk simning är van vid. Kritiken har kommit smygande
och till slut blev det för mycket. Kanske bra så. Ulrika Sandmark ersätter interimistiskt eller
rättare sagt får utökat ansvar utifrån sin Team Manager-roll som hon redan tidigt tilldelats
under EM och OS. Hur fortsättningen ter sig vet vi inte just nu. Men mycket tyder på att Ullis
kan få fortsätta. Förutsatt att hon känner sig bekväm i sin roll och vill ta tag i det hela. Om
detta vet vi mer i augustis senare del.
EM-laget togs i måndags också. Några fler än budget visade i förväg. 12 damer och 6 herrar.
Klart präglande hur vår idrott är på väg mot en 2/3-dels idrott för tjejer. Alla verkar komma
med, utom Ejdervik som har tackat nej. Alla de bästa simmarna finns med, utom Alshammar men visst känns det tomt per herrsidan…. Skönt också att det blev så att alla de bästa är
med. Det gör naturligtvis EM klart mer intressant för oss som skall se det på TV.
EM kommer naturligtvis vara nästa fas när det gäller OS-uttagningar. Jag tyckte att det var en
aning snålt av SOK när det gällde uttagningar i förra veckan. Men nu är det upp till bevis för
dem som skall med. Tyvärr gynnar ju inte sena uttagningar slutresultatet, dvs resultaten på
själva OS. Men de som är med i dagsläget hoppas vi tar EM på rätt sätt och har max-fokus
mot OS.
Den första soliga dagen i maj 2012 - kommer vi inte att glömma.

Anna Carin har gjort det igen !
Post created 12:52

Tweet

Anna Carin Nordin, vår svenska distanssimmerska har fixat till ytterligare en långsimning. Nu
mellan den afrikanska kontinenten, från Marocko till Gibraltar.
Hon genomförde simningen igår, den 1 maj på 4.46. Anna Carin blev den första skandinav
som lyckades klara sträckan och den förste överhuvudtaget som klarade distansen den här
säsongen !
Data kring gårdagens simning:
Gibraltar Strait: 14 km
Water temperature: 14-16 C
Air temperature: 11-15 C
Wind speed: 3-6 m/s

Stockholms SF-läger
Post created 12:33

Tweet
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Stockholms Simförbund har haft läger i helgen för de tio högst rankade simmarna i
åldersklass 1999 och 2000. 40 simmare totalt.(foto Per Johnsson)

Dale Oens sista intervju
Post created 9:03

Tweet

Swimming World mötte Alexander Dale Oen uppe på höghöjdslägret i Flagstaff för en vecka
sedan. I en en intervju som planerats till i morgon torsdag men som tidigarlagts till idag - pga
av gårdagens tragiska dödsfall - träffar vi Alexander i det som förmodligen var han sista
intervju med media. (se också mer TV-klipp, från NRK, på vår norska sida)

MAJ
01
Alexander Dale Oen är död
Post created 13:11

Tweet

Den norske världsrekordhållaren Alexander Dale Oen
är död. Ett plötsligt dödsfall i en dusch under ett
träningsläger i amerikanska Flagstaff - ändade norsk
idrotts störste stjärnas liv.
Läs mer om det tragiska dödsfallet i VG - klick
Läs mer i BergenAvisen - klick
Simma Sander Smørdal delade rum med Alexander i
Flagstaff. VG har intervjuat honom - klick
Så här skriver Aftonbladets Simon Bank - klick
Under eftermiddagen har det meddelats att Alexander
dog av en hjärtattack!
Alexander Dale Oen var regerande världsmästare på
100m bröstsim och från Beijing 2008 hade han ett OS-silver att försvara.
Nedan / Första sidan på Verdens Gang idag - klick

Alexanders segerlopp på VM i Shanghai i fjol (från SVT Play)
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Norska Simförbundets pressmeddelande 12.51 - tisdag:
1. MAI 2012: Alexander Dale Oen er død.
Svømmeren Alexander Dale Oen er gått bort. Han døde brått, og uten forvarsel, mandag
kveld lokal tid på samling med svømmelandslaget i Flagstaff, USA. Alexander Dale Oen ble
26 år gammel.
Det var klokken 19.50 lokal tid mandag kveld at lagkamerater reagerte på at Alexander Dale
Oen brukte svært lang tid i dusjen. Da de ropte, og banket på døren, fikk de ingen respons,
og de tok seg inn på baderommet, hvor de fant Dale Oen liggende delvis på gulvet, delvis på
kanten av badekaret. Olympiatoppens lege, Ola Rønsen, kom raskt på stedet, og det ble
igangsatt hjerte- og lungeredning, men uten reaksjon. Ambulansen ankom 6-7 minutter
senere, og det ble forsøkt gjenopplivning kontinuerlig på vei til sykehuset.
Etter en drøy times forsøk på å få hjertet til å slå igjen, ble Alexander Dale Oen erklært død
klokken 21.00 lokal tid.
- Vi er alle i sjokk, og dette er en utenfor-kroppen opplevelse for hele laget her borte. Våre
tanker nå går først og fremst til familien som har mistet Alexander så altfor tidlig. Ord kan ikke
beskrive den sorgen de og vi kjenner nå. For oss her i Flagstaff er det viktigste nå at vi står
sammen, og tar vare på svømmerne og hverandre. Det er en uvirkelig situasjon for alle, og vi
får noen tøffe dager fremover, sier landslagssjef Petter Løvberg, som er med landslaget i
Flagstaff.
Olympiatoppens OL-lege, Ola Rønsen, er også sammen med landslaget, og kom raskt til
rommet da Dale Oen ble funnet.
- Først og fremst går tankene mine til Alexanders familie. Dette er utrolig trist og tragisk. Som
lege er det vondt å erfare at vi ikke lyktes med gjenopplivning. Alt ble gjennomført etter
prosedyrene, og alt ble forsøkt, så det er uendelig trist at vi ikke klarte å gjenopplive ham. Det
er vondt å akseptere, men virkeligheten siger etter hvert innover oss, sier Ola Rønsen.
Rønsen kan også fortelle at han var sammen med Alexander Dale Oen hele mandagen, og at
han var frisk og i god trening. Dagen var ganske rolig, han hadde bare hatt en lett treningsøkt,
vært på fysioterapibenken, og de hadde også spilt et slag golf tidligere på dagen. Dale Oen
hadde ikke på noe tidspunkt gjennom dagen gitt uttrykk for noen form for ubehag.
Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen er naturligvis i sorg, og gjør nå det som er mulig
for å bistå Alexander Dale Oens familie og teamet som er samlet i Flagstaff.
- Tankene mine er nå først og fremst hos familien i Øygarden, og Alexanders kjæreste Dette
er så meningsløst og trist at det ikke er gått opp for oss ennå. Så tenker jeg også på teamet
vårt som er i Flagstaff og den sorgen de føler. Dette er den tyngste dagen for norsk
svømmesport noensinne. Akkurat nå må vi bare fordøye sjokket, sier svømmepresident Per
Rune Eknes.
Bosse Hultén kommenterar:
Vilken sorg för Alexanders familj, för norskt simning och för simvärlden. Nordens simkung är
död. Ofattbart helt enkelt. Alexander Dale Oen som inte bara var en av världens bästa
simmare utan också en riktigt bra och härlig kille - dör vid 25 års ålder. Synnerligen ledsamt.
Jag hade nöjet att träffa honom många gånger, intervjua honom och ta del av hans underbara
kommenterar och jag måste säga det är tungt en sådan här dag. Livet är inte rättvist känns
det som.
SIMMA-Norge skriver så här om Alexanders bortgång
En stor idrettsmann, ett fantastisk menneske, vårt største forbilde er tatt ifra oss. Vi gråter for
den personen du er, og våre tanker går til dine nærmeste. Takk for alle de fantastiske
minnene du har gitt oss, både de i og utenfor bassenget. Du vil fortsatt være vårt største
forbilde og vil aldri bli glemt. Hvil i fred kjære venn.

Bästa 4:an i Borås
Post created 12:49

Tweet

Fridaskolan från Trollhättan var segrarna vid Regionsfinalen av Bästa Fyran i Borås.
Se fler bilder från Bästa Fyran i Borås - klick
Resultatsidan - klick
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