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MAR
31
Tränarkonferensen i maj
Post created 9:26

Svenska Simförbundet och Simtränarföreningen inbjuder till tränarkonferens i Uddevalla.
Konferensen tar sikte på det långsiktiga arbetet mot OS 2020 med utgångspunkt från
strategiplanen, tävlingsplanering, talangutvecklings-programmet och den nya
utvecklingstrappan.
Målet är att formulera en gemensam syn på de närmaste årens verksamhet och konferensen
kommer innehålla en stor del av mål- och visionsarbete.

MÅNADENS...

Det är ni ute i verksamheten som är basen och förutsättningarna för en framgångsrik
simidrott.
Så missa inte årets Tränarkonferens i Uddevalla!
Inbjudan klick
Program - klick
Anmälan - klick

ANNONSER

MAR
30
Hans Chrunak kritisk mot landslagsplaneringen
Post created 12:32

Fd. förbundskaptenen Hasse Chrunak är kritisk mot Rikstränaren Greg Salters
planering och menar att han skickar fel signaler för framtiden och för få simmare till
EM. Så här skriver Chrunak:
15 simmare till EM i maj är nästan 10 för lite.
Hur tänker man?
EM 2012 borde väl rimligen vara ett avstamp för OS 2016. 2013 är det VM och 2014 är det för
sent.
Vilka signaler skickar man till de SM-medaljörerna ?
Vilka signaler skickar man till ”talangprogrammet”?
Vilka signaler skickar man till SOK?
Jo, det finns inga eller väldigt få svenska toppsimmare, inom synhåll. Lägg ner drömmen om
landslaget.
De som blir uttagna i sportchefens, för övrigt utmärkta , sommarsatsning ska veta att de ska
vara otroligt duktig för att få chansen på ett EM.
Till SOK säger man att; räkna med en väldigt liten simmartrupp 2016, för vi har väldigt få som
ens kan simma EM 2012.
Om 15 får tävla EM. Hur många av dessa är också tänkta till OS? Fem?
I så fall så har man en grundplåt på 10 simmare inför 2016. Visst, det kan väl dyka upp någon
extrem talang, längs vägen, men då ska vi ha tur.
Är lagkapper ett minne blott, eller är det kanske bara lagkappssimmare bland de 15 EM
simmarna?
Det är väldigt tråkigt att se den senaste tiden utveckling/satsning på kommande landslag.
I höstas hade vi en minitrupp till kortbane EM.
I sommar kommer vi att ha en historiskt liten EM trupp och förmodligen också den minsta OS
trupp i svensk simhistoria.
Trots detta så tror/hoppas jag att OS i London blir en succé! Allt tack vare en handfull tjejer.
Men svensk simframtid ska väl inte sluta i London.
En bekymrad fd. Hans Chrunak

TÄVLINGAR

Har du en åsikt i frågan? debattera den på vår inläggssida! -Debatt

MAR
29
Möt Katinka Hosszu i Morning Show
Post created 14:47

Katinka Hosszu hade stora framgångar på damernas NCAA för några veckor sedan. Här
möter Swimming Worlds Peter Busch henne i "The Morning Show"
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Bærumsvømmerne söker ungdoms/breddtränare
Post created 14:40

Bærumsvømmerne vill stärka sin ställning i ungdomssatsningen
och letar efter dig som kan hjälpa dem att uppnå målen.
Bærumsvømmerne är bland Norges största (nästan 2000
medlemmar) och bästa simklubbar och i sina led bland annat
elitsimmare som Alexander Dale Oen och Aleksander Hetland.

TRÄNINGSLÄGER

Samtidigt som man jobbar med att utveckla sina aktiva satsar
man på utveckling av sina tränare på alla nivåer. Därför söker man nu en ungdoms breddtränare på heltid.
Bærumsvømmerne erbjuder dig:
Ett positivt, utvecklingsbart och ambitiöst tränareteam med brinnande engagemang.
Heltidjobb i en spännande tränartjänst.
Trevlig och positiv arbetsmiljö med högt i tak och glädje.
En etablerad klubb med ambitioner.
Egna kontorslokaler där vi jobbar tillsammans mot målen.
Läs mer om jobbet här - klick och sedan kan du också klicka dig vidare på
Bærumsvømmerne-loggo som finns under jobb i högerspalten.
Ansökningstiden utgår 1 maj 2012

Notiserna från idag
Post created 13:14

Laure Manaudou har problem. Två gånger de senaste åren
är hon missat att vara på plats i samband med
dopningtester. Det är sk. out-of-competition tester som hon
har missat och skulle hon missa ytterligare en test inom 18
månader så kommer hon automatiskt få 2 års avstängning.
Den brittiska OS-truppen i London kommer att uppträda i
kläder desingnade av Stella McCartney. Även andra länder
har använt sig av kända desingers för sina trupper. USA har
Ralph Lauren i sin trupp, Italien Giorgio Armani. Sverige då?
Jo det kinesiska sportföretaget Li-Ning- står för svenskarnas
kläder.

Danske sportchefen på Simförbundet Lars Sörensen slutar efter OS 2012 och nu söker
danska simförbundet en efterträdare. Är du intresserad? Ja då skall du ta kontakt med
Danska Simförbundets Pia Holmen som är den som anställer för jobbet.
Ian Thorpe ger inte upp! Nu siktar han på att ta sig till OS i Rio 2016! Ja om detta kan man
läsa i dagens nummer av danska Politikken - klick

Australiens OS-trupp i simning
Post created 13:06

Efter förra veckans mästerskap i Australien har man plockat ut sin OS-trupp.
Deltagande i alla grenar med två deltagare - precis som vanligt (undantag
Open water). Så här ser truppen ut:

Herrar
50m frisim: James Magnussen, Eamon Sullivan
100m frisim: James Magnussen, James Roberts
200m frisim: Thomas Fraser-Holmes, Kenrick Monk
400m frisim: David McKeon, Ryan Napoleon
100m rygg: Hayden Stoeckel, Daniel Arnamnart
200m rygg: Mitch Larkin, Matson Lawson
100m bröst: Christian Sprenger, Brenton Rickard
200m bröst: Brenton Rickard, Jeremy Meyer
100m fjärilsim: Chris Wright, Jayden Hadler
200m fjärilsim: Nick D'Arcy, Chris Wright
200m medley: Daniel Tranter, Jayden Hadler
400m medley: Thomas Fraser-Holmes, Daniel Tranter
4x100m frisim: James Magnussen, James Roberts, Matt Targett, Eamon Sullivan, Cameron
McEvoy, Tommaso D'Orsogna
4x200m frisim: Thomas Fraser-Holmes, Kenrick Monk, David McKeon, Ned McKendry, Ryan
Napoleon, Cameron McEvoy
4x100m medley lagkapp:
Open water: Ky Hurst
Damer
50m frisim: Cate Campbell, Bronte Campbell
100m frisim: Melanie Schlanger, Cate Campbell
200m frisim: Bronte Barratt, Kylie Palmer
400m frisim: Kylie Palmer, Bronte Barratt
800m frisim: Kylie Palmer, Jessica Ashwood
100m rygg: Emily Seebohm, Belinda Hocking
200m rygg: Belinda Hocking, Meagen Nay
100m bröst: Leiston Pickett, Leisel Jones
200m bröst: Tessa Wallace, Sally Foster
100m fjärilsim: Alicia Coutts, Jessicah Schipper
200m fjärilsim: Jessicah Schipper, Samantha Hamill
200m medley: Stephanie Rice, Alicia Coutts
400m medley: Stephanie Rice, Blair Evans
4x100m frisim: Melanie Schlanger, Cate Campbell, Brittany Elmslie, Yolane Kukla, Libby
Trickett, Alicia Coutts
4x200m frisim: Bronte Barratt, Kylie Palmer, Melanie Schlanger, Brittany Elmslie, Jade
Neilsen, Angie Bainbridge

LEDIGA JOBB
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4x100m medley lagkapp: tas ut på plats
Open water: Melissa Gorman

Aqua i digitalformat
Post created 12:52

Simförbundets - Tidningen Aqua - finns nu i digitalformat.
Du hittar den här - klick
Där kan du läsa om OS-hopparen Christoffer Eskilsson - klick
Du kan också läsa om frågan - om hur utbildade är våra simtränare och
vem jobbar dom med - klick

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

MAR
28
Danska OS-truppen

Faulu SS söker Huvudtränare.
Klicka på loggan för att läsa annonsen.
Kvarligger till 15 februari

Post created 14:42

Efter Danish Open har nu Danmark sin OS-trupp klar. Så här ser den ut:
Lotte Friis - 400, 800 och 4x100 m fritt
Jeanette Ottesen Gray - 50 och 100 m fritt, 100 m fjäril, 4x100 m fritt och 4x100 m medley
Rikke Møller Pedersen - 100 och 200 m bröstsim, 4x100 m medley
Pernille Blume - 50, 100 och 4x100 m fri och 4x100 m medley
Mie Ø. Nielsen - 100 m rygg, 4x100 m fritt och 4x100 m medley
?Mads Glæsner - 400 och 4x200 m fritt?
Pál Joensen - 400, 1500 och 4x200 m fritt
Daniel Skaaning - 4x200 m fritt
Anders Lie - 4x200 m fritt

MAR
24

Vill du annonsera här,
skicka ett mejl till
Bosse Hultén - klick

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

Grand Prix till helgen
Post created 9:40

Under helgens simmas den andra omgången av GP. Du
följer tävlingarna på Mästerskapssidan - klick

Malin i Gladiatorerna

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

Post created 7:26

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

Ikväll 2000 är det semifinal i Gladiatorerna på TV4 med Malin Svahnström-Boresjö som en av
deltagarna.

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

MAR
23
Plötsligt var det fredag.....
Post created 16:15

Simmas redaktör Bosse Hultén brukar minst en gång i veckan spåra ur när det gäller
skrivandet på SIMMA och halka in på icke simorienterande stycken i livet. Men i dagens
Fredagsbetraktelse håller han sig i mittfåran.

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.

Martina Granström är en av svenskorna som snart kommer att få ett klartecken till OS i London menar Bosse Hultén.
Foto: Håkan Fredriksson

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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Rubriken ovan travesterar på en av de mest kultomspunna svenska filmer någonsin - Plötsligt
i Vinslöv. Historien om inget men kanske också om allt. Svensk landsbygd som man minns
den från 50, 60, 70, 80 och 90-talet. På ytan oändligt sirapsbetonad men under ytan sjuder
det av både det ena och det andra. Och visst är det så att man mitt i det som är livet
konstaterar att "Plötsligt är det fredag". Veckans bästa dag, alla gånger. Visserligen inte med
en helg som är lång som ett sommarlov men dock med en känsla som bara är så där, skön.
Förre helgen var det för SIMMA-redaktören fullt fokus på Masters-SM. Klubben som jag tränar
hade med 49 simmare och vann poängstriden med dubbelt så många poäng som andralaget.
Men ändå hade vi 10 simmare som inte kunde vara med. Målsättningen som sattes för två år
sedan uppnåddes. Kul men det är ju egentligen bara I-landsproblem. Den stora grejen med
Masters är ja att alla har så förbaskat roligt. Det finns massor med historier att berätta om
simmare som inte sett en bassäng på två decennier, tränar 7-8 månader och sedan simmar
nästan lika fort som när dom var aktiva. Det tror jag har med lusten att göra. Plus att dom i sin
andra karriär som simmare gör det helt för sig själva. Mycket inspirerande. Inspirerande att
stå på kanten också. Speciellt när vi snittat 40 simmare på träningarna sedan nyår. Det har
bara kokat i vattnet. Kanske mest överraskande att vi var 40 simmare på träningen, dagen
efter SM. Måndagen då alla hade lagt hela helgen på att träna. Mumma för ett idrottshjärta.
Nu gäller det att hålla grytan kokande ännu ett år, för att försöka göra om bedriften nästa år.
F-n troet?
Helgen den här gången är full med mästerskap. Norska, danska, franska och gu vet allt. I
Sverige simmar vi GP. Simmas på Nationalarenan Eriksdalsbadet med Spårvägen som
arrangörer. Då skall det väl gå på räls.
Nu är det dags att komma fram ur skrymslen och vrår om man vill kvala in till OS. Klara til OS
är bara två simmare så här långt - Sarah Sjöström och Therese Alshammar. Detta vid den
senaste avstämningen den 31 januari. Hur många till blir det? Ja simningen kommer nog inte
få en direkt turisttrupp med sig till London. Speciellt på herrsidan måste det hända saker.
Kanske dags för det redan till helgen eller skall vi vänta längre. Det hade nog varit bra för
själva OS-resultatet att redan kvala in nu och inte stressas fram i juni. Då kan man åka från
London med ett bättre resultat på fickan. Jag skall inte spekulera i namn och antal simmare
men det känns som om just herrarna måste greppa stroppen som sitter på tåget som går till
London - om det skall bli någon herre i OS-baljan.
Måste avsluta med ett boktips också. Leif GW Perssons memoarbok " Gustavs pojk" skall du
läsa. Jag säger entligen inte mycket mer än så. Gör det bara. Har inte hunnit med den tidigare
men den här veckan har den fått en bra plats vid lediga tider. Men nu skall det njutas av
vårsolen. Hoppas den lyser också på dig - Trevlig helg!
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Botkyrka Rönninge SS söker
Huvudtränare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december

Spårvägen söker personal
Klicka på loggan
Kvarstår till 11 december
Bergen S-LK (Norge) söker
tränare/ungdomsutväcklare.
Klicka på loggan.
Lørenskog-Rælingen (Norge) söker
huvdtränare.
Klicka på loggan för mer information.
Ansökan: 4. december.

Masters-SM på 4 min och 6 sekunder
Post created 10:40

Bjarne Koning har klippt ihop 4,06 min simbilder från Masters-SM i Kristianstad. Se det här:

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

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

Masters SM 2012 from Bjarne Koning on Vimeo.

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

Norska Kortbanemästerskapen - dag 1
Post created 10:26

Norska Kortbanemästerskapen satte igång igår, torsdag. Du följer det bäst
på vår norska sida (klicka norska flaggan ovan).
Men på svenska sidan presenterar vi segrarna varje dag och vi kan notera
att det blev svensk seger på 400m fritt genom Ida Marko-Varga och totalt tre
norska rekord under kvällens finalpass! Vi noterar att SIMMA:s Sander
Smørdal satte handen i väggen 1/100-del före Gard Kvale i lagkappen på 4x100m fritt och
därmed räddade segern och det nya Nationsrekordet till Bergensvømmerne.
Segrare dag 1 - Norska kortbanemästerskapen
4x50 medley damer: SSC - 1.55,06
800 fri herrer: Henrik Christiansen - 8.02,20 Nationsrekord
400 fri damer: Ida Marko-Varga - 4.11,09
50 bryst herrer: Sebastian Wigstrøm - 28,34
50 rygg damer: Katharina Stiberg - 28,28
200 medley herrer: Gard Kvale - 1.59,94
100 fly damer: Ingvild Snildal - 57,44
200 rygg herrer: Lavrans Solli - 1.58,13
200 bryst damer: Sara Nordenstam - 2.24,06
50 fly herrer: Aleksander Hetland - 24,09
4x200 fri: Madla SK - 8.13,92 Nationsrekord
4x100 fri: Bergensvømmerne - 3.21,84 Nationsrekord

MAR
22
Danska Mästerskapen dag 1
Post created 21:31

Dagens höjdpunkt på de Danska Mästerskapen i Bellahöj,
Köpenhamn var utan tvekan finalen på 400m fritt herrar.
Matchen mellan Pal Joensen och Mads Gleasner. I
OS-sammanhang bägge tävlande för Danmark även om Pal
vanligtvis simmar för Färöarna. Det blev en stor matchen mellan
herrarna där det bara skiljde 9/100-delar till slut
400m fritt herrar. Vi noterar och gläds över Erik Persson 2.04.50
på 200m medley i försöken = Svenskt Juniorrekord!
Top 2 från dagens finaler
400m fritt herrar - 1.Pal Joensen 3.46.84 2. Mads Gleasner 3.46.93
400m fritt damer - 1.Lotte Friis 4.06.85 2. Grainne Murphy 4.09.89
200m medley herrar - 1.Chris Christensen 2.03,32 2.Erik Persson 2.05.80
200m medely damer - 1. Katrine Holm Sörensen 2.14.22 2.Julie Aglund Sörensen 2.18.78
50m ryggsim herrar - 1.Andreas Schiellerup 26,17 2.Magnus Jakupsson 26,64
50m ryggsim damer - 1.Alexandra Papusha 29.75 2.Ida Lindborg 29.95
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Australiens långbanemästerskap - dag 8

Idag avslutades de australiska långbanemästerskapen och tillika OS-uttagningar. Mästerskap
med som vanligt bra bredd men kanske med lite svagare i toppen än vad man skämt bort oss
med tidigare. Dagens fyra segrare hittar du här:
50 fritt damer - CAMPBELL, CATE 19 24.44?
1500 fritt herrar - POORT, JARROD 17 15:13.38?
50 rygg herrar - TREFFERS, BENJA 20 25.19?
50 bröst damer - PICKETT, LEISTO 20 30.68
Alla resultat - klick
Nedan damernas final på 50m fjäril damer från igår:

Australiens långbanemästerskap dag 7
Post created 16:51

James Magnusson - världens nye sprintkung - går från klarhet till klarhet. Idag vann han 50m
fritt i finalpasset, det sjunde, av Australiens långbanemästerskap och OS-uttagningar. Tiden
fina 21.74
100 fjäril herrar - WRIGHT
51.67
50 fritt herrar - MAGNUSSEN 21.74
200 rygg damer - HOCKING 2:06.68
800 fritt damer - PALMER 8:26.60
50 bröst herrar - SPRENGER 27.43
Alla resultat - klick
Se finalen på 50m fritt herrar från idag:

Franska Mästerskapen dag 4
Post created 16:46

Nu börjar det bli åka av. I bassängerna. Franska Mästerskapen
simmade sin fjärde finalkväll igår och det visar sig att det franska
herrlaget börjar att fått upp ångan rejält. Finalen på 100m fritt i
afton, torsdag kommer att bli en rysare - minst sagt. Men det gick
fort i vattnet också igår. Camille Muffat som är den klart lysande
stjärnan på damsidan slog till och med ett nytt nationsrekord på
200m fritt och är definitivt en av dem som vår egen Sarah
Sjöström kommer att få det tufft med på OS. Hennes nya rekordtid
1.54.87. Laure Manaudou fick chansen att slå ett nytt
nationsrekord. Det kom på 50m ryggssim och noteringen 28,13.
Segrare onsdag kväll:
200 fritt damer - MUFFAT Camille 1:54.87 Nationsrekord
50 rygg herrar - LACOURT Camille 24.81
50 rygg damer - MANAUDOU Laure 28.13 Nationsrekord
200 fjäril herrar - COELHO Jordan 1:57.86
200 medley damer - DE RONCHI Sophie 2:14.88

MAR
21
Danish Open startar i morgon
Post created 19:44

I morgon, till och med söndag är det dags för Danish Open.
Danska Mästerskapen och OS-uttagningar. Tävlingarna
simmas i den nya danska riksanläggningen, Bellahöj, i
Köpenhamn. Tävlingarna innehåller också en del svenska
simmare som tävlar för både danska och svenska
föreningar.
Startlistan hittar du här - klick
Livetimingen hittar du här - klick
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Svenskorna på NCAA

Rebecca Ejdervik, Arizona/Täby stod för den bästa svenska placeringen under helgens NCAA
i Auburn. Tredje plats på 100 yards bröstsim blev svensk topp-placering. Svenska rekord stod
Therese Svendsen för på 100 y ryggsim när hon simmade på 51,99 och Stina Gardell på 200
y medley. Stina som stod för två finalplatser - dels då på 200 y medley men också på 200 y
bröstsim där hon landade starx över det svenska rekordet. Tätast till att slå svenskt rekord i
övrigt var Rebecka Palm som i lagkappen på 4x200 y fritt på sin startsträcka bara var
6/100-delar över Lotta Wänbergs rekord.

Elina Eggers och Julia Lönnegren - svenska simhoppare på damernas NCAA.
Sammanställning av svenskarnas lopp (saknas något? meddela oss)
Therese Svendsen 52.99 på 100y rygg i lagkapp 14:e Svenskt rekord
Rebecka Palm 22.39 på 50y fritt inne i lagkappslag
*Stina Gardell 1.54.90 200y medley Svenskt rekord - 5:a i final
Fanny Lillieström 1.59,42 200y medlet - 33 i försök
Emma Svensson 22.66 på 50 y fritt - 38 i försök
Elina Eggers 1 meters svikt 14:e i final
Therese Svendsen 52.07 på 100y rygg i lagkapp 14:e lag
Rebecka Palm 52.88 på 100y fjäril i lagkapp 13:e
Rebecka Ejdervik 26,92 i lagkapp 50y bröst 11:a
Therese Svendsen 24,60 i lagkapp 50 ryggsim 12:a
Stina Gardell 400y medley 4.05.47 9:a
Rebecka Palm 53,23 på 100y fjäril 33:a
*Rebecka Ejdervik 59,18 100y bröstsim 3:a
Sofia Johansson 1.01.12 på 100y bröst 30:e
Amanda Rutqvist 1.01.30 på 100y bröst 33:a
*Therese Svendsen 52.16 på 100y rygg 6:a
*Elina Eggers 3 meters svikt 6:a i final
Rebecka Palm 1,46,62 i lagkapp 200y fritt - start - 6/100-delar över SR - 15:e
Therese Svendsen 200y rygg 1.54.11 - 11:a
Emma Svensson 49,44 på 100y fritt - 35:a
Rebecka Palm 49,48 på 100y fritt - 38:a
*Stina Gardell 200y bröst 2.08,67 - 6:a
Amanda Rutqvist 2.09,92 på 200y bröst 15:e
Fanny Lillieström 2.10.80 200y bröstsim - 18:e
*Elina Eggers höga hopp 8:a i final
Julia Lönnegren höga hopp 24:a
Till resultatsidan - klick
Svenska rekordlistan - klick

Franska Mästerskapen - dag 3
Post created 12:10

Den stora stjärnan vid tredje kvällen av finaler på de franska
mästerskapen och OS-uttagningar i Dunkerque var Yannick Angel.
Detta när han simmade hem den fina finalen på 200m fritt för
herrar och satte nytt nationsrekord med 1.44.42. Bakom honom
tätt med tider på 1.46 med Leveaux på en andra plats och Mallet
trea.
Nationsrekord blev det också i en semifinal när Camille Muffat
simmade 200m fritt på 1.55.40 och simmade 16/100-delar under
Laure Manaudous gamla rekord. Tröst för den comebackande
Manaudou var att hon simmade till sig en OS-plats genom att
vinna 100m ryggsim på 1.00.16
Top-tider i tisdagens finaler
200 fritt herrar
1.AGNEL Yannick 1:44.42 Nationsrekord - 2 LEVEAUX Amaury
Grégory 1:46.77 4 LEFERT Clément 1:46.90
50 fjäril damer 1.SANTAMANS Anna
26.64
100 rygg damer 1.MANAUDOU Laure 1:00.16
100 rygg herrar 1.LACOURT Camille
52.75
100 bröst damer 1.EL BEKRI Sara 1:09.60

1:46.72 - 3 MALLET

Till resultatsidan - klick
Franska Eurosport sänder finalerna direkt i sitt "lokala" fönster. Här är herrarnas 200m fritt
från gårdagen simningar:
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200m NL : Agnel frappe fort Vidéo eurosport sélectionnée dans Sport

Australiens Mästerskap och OS-uttagningar
Post created 12:05

Det var mycket comebackande, det var många bra resultat men det visade sig också att det
finns rejäla luckor i australiensisk simning när långbanemästerskapen när det är två dagar
kvar av tävlingarna. (onsdag-torsdag)
Mest omskrivet har naturligtvis Ian Thorpes comeback varit. Det hela slutade i försöken på
100m fritt för Thorpe med 50,35 och blott en 21 plats. Nämnas bör att en annan
comebackande simmare, äldre än Thorpe, Michael Klim nådde semifinalen med 49,79 i
försöken men väl i semi tog det slut.
Segraren på 100m fritt, James Magnussen, visade dock hög kvalitet. 47,10 är vad man kan
säga ny "textilvärldsrekordhållare" och imponerar ånyo.
Ett klipp från finalen på 100m fritt hittar du här:

Segrare vid Australiska Mästerskapen och OS-uttagningarna tom dag 6
800 fritt damer - GOLDMAN 8:33.60
100 SL D - SCHLANGER 53.85
200 rygg herrar - LARKIN 1:57.90
200 medley herrar - TRANTER 1:58.19
200 bröst damer - WALLACE 2:26.31
200 bröst herrar - RICKARD 2:11.03
100 fritt herrar - MAGNUSSEN 47.10
200 fjäril damer - SCHIPPER 2:06.93
800 fritt herrar - MCKEON 7:57.22
1500 fritt damer - GORMAN 16:27.50
200 medley damer - RICE 2:09.38
200 fjäril herrar - D'ARCY 1:54.71
200 fritt damer - BARRATT 1:55.99
200 fritt herrar - FRASER-HOLMES 1:46.88
100 bröst damer - PICKETT 1:06.88
100 rygg damer - SEEBOHM 59.28
100 rygg herrar - STOECKEL 53.98
50 rygg damer - SEEBOHM 28.03
100 fjäril damer - COUTTS 57.59
100 bröst herrar - SPRENGER 59.91
400 fritt damer - PALMER 4:03.40 Nationsrekord
50 fjäril herrar - WRIGHT
23.79
400 medley damer - RICE
4:33.45
400 medley damer - FRASER 4:11.81 Nationsrekord
400 fritt herrar - MCKEON 3:46.36
Till samtliga resultat - klick

Alshammar i Australiska
Post created 11:07

I nattens försökstävlingar simmade Therese Alshammar in på andraplatsen på 50m fritt med
25,06. Men utlänningar är inte tillåtna att deltaga i semi och finalsimningarna!

MAR
20
Masters-SM i Kristianstad
Post created 12:43

Masters-Sm uppdaterat. Läs mer här - klick.

MAR
19
Stress, stress, stress....
Post created 17:11

Vi har haft det körigt de senaste dagarna och kommer tillbaka med kommentarer runt
Australiens OS-uttagningar, Rebecca Ejderviks fina simningar på NCAA och annat...........

2016-01-26 14:37

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

8 av 16

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

MAR
16
NCAA - Auburn 2012
Post created 14:32

Här är större delen av de svenska simmerskorna på årets upplaga av NCAA i Auburn. Bakre
raden: Therese Svendsen SMU och Rebecca Ejdervik Arizona. Främre raden: Rebecka Palm
Wisconsin, Stina Gardell Southern Cal, Emma Svensson Florida Gulf, Sofia Johansson Miami
och Fanny Lillieström Louiseville. Saknas på bilden gör Amanda Rutqvist och de bägge
simhopperskorna Julia Lönnegren och Elina Eggers.
Dagens NCAA startar 11.00 lokal tid med försökstävlingar.
Resultaten kommer du att hitta här - klick

Dag 2 - Australiens Os-uttagningar
Post created 13:48

Thorpe med förnamnet Ian - är ju det stora namnet,
trots allt på de australiska mästerskapen. Idag har han
varit i vattnet två gånger. Först med en femte plats på
200m fritt i försöken 1,49,19 - hans klart snabbaste tid
sedan comebacken. Sedan med 1,49,91 i semifinalen
men där räckte han inte till riktigt. Blev bara 12:e man där och gick inte vidare till final. Men
det som ser ljust ut för Thorpe är hans öppningar på 100 meter. Snabbast av alla i försöken
och näst snabbast i semifinalen. Det KAN lova gott inför hans satsning på 100m fritt som trots
allt är hans huvudnummer under OS-kvalen.
Dagens segrare:
50 rygg damer - SEEBOHM
28.03
100 fjäril damer - COUTTS
57.59
100 bröst herrar - SPRENGER 59.91
400 fritt damer - PALMER 4:03.40
50 fjäril herrar - WRIGHT
23.79
Alla resultat - klick

NCAA - start med svenska rekord
Post created 8:17

Finaler torsdag
Stina Gardell förbättrade sin försökstid på 200 yards
medley och slog därmed sitt andra svenska rekord den
första dagen av NCAA. Den nya rekordtiden på 200 medley
skrivs till 1.54.90 och gav Stina en fin femteplats i
finalsimningarna.
Försök torsdag
Idag inleddes NCAA i Auburn. Bra inledning för svensk del med svenskt rekord på 100yards
ryggsim av Therese Svendsen i SMU medleylag. Tiden 51,99 - en sänkning av det gamla
rekordet var hennes egna med 52,21.
I natt svenska tid går finalerna där också Rebecka Palm, Wisconsin/LASS finns med i finalen
på sin skolas fjärilsimssträcka.
Dagens andra svenska rekord kom på 200 yards medley där Stina Gardell gick till final och
sänkte det svenska rekordet till 1.55.66 - en sänkning med 34/100-delar.
Resultat - klick
Länk till svenska yardsrekord - klick

MAR
15
Australiens OS-uttagningar
Post created 22:51

Första dagens segrare i de australiska OS-uttagningarna och långbanemästerskapen:
400m medley damer - RICE
4:33.45
400m medley herrar - FRASER 4:11.81 Juniorrekord
400m fritt herrar - MCKEON 3:46.36
Samtliga resultat - klick

Mästerskapssida i ny tappning
Post created 15:57
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Svenska Simförbundets
mästerskapssida finns nu i
en ny tappning fr.o.m
Masters-SM i Kristianstad
nu till helgen. Den kommer
att finnas i ett bloggformat
som kan vara både bättre
för läsare och för
producent.
Sidan har också en ny
adress på nätet:
http://simma.utv.mkts.se/
(obs denna placering på
nätet kommer att ändras
om ett tag !)

MAR
14
Damernas NCAA startar i morgon
Post created 22:17

I morgon är det dags för årets stora begivenhet i den amerikanska college-simningen för
damer. NCAA-mästerskapen i Auburn. Här från dagens försnack på Swimming World:

Video streaming by Ustream

MAR
13
Utbilda dig !!
Post created 20:39

Nationellt Vintersportcentrum bjuder in till två inspirerande
dagar kring temat uthållighet. Några av våra mest kända
forskare och tränare kommer att presentera de senaste
forskningsrönen under föreläsningar och workshops.
Träningsmetoder, trötthetsmekanismer, nutrition,
skadeprevention och träningsplanering är bara några av de
ämnen som kommer att beröras. Till detta erbjuds även praktiska workshops i testmetodik,
inspirerande träningsformer samt teknikanalyser i de klassiska uthållighetsidrotterna löpning,
skidor och kanot. Bland föreläsarna kan nämnas: Helena Ekholm, skidskytte, Johan Olsson,
längskidor, Prof. H-C. Holmberg, Mittuniversitetet Östersund, Prof. Phillip Bishop, University of
Alabama, Ass. Prof. Niels Ørtenblad, Syddansk Universitet, Odense.
Inbjudan, program och anmälan: klick
Följ eventet på Facebook - klick

MAR
11
Sollentuna Simfestival
Post created 19:31

Under helgen har det simmast Sollentuna Simfestival. 2700 starter från 19 klubbar. Resultat
från tävlingarna hittar du här - klick
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Simon Sjödin, Neptun vann 100m fritt på 49,24

Gabriella Fagundez vann motsvarande gren på damsidan med 54.88
Vill du skicka bilder och kommentarer från en simtävling? Gör då som Niklas Rajamäki och
fotografen Tobias Karlsson från Tureberg har gjort. Skicka ett mejl till oss under adress - klick

Ännu snabbare nyheter
Post created 12:09

Anmäl dig till SIMMA.NU på Facebook. Då kommer nyheterna ännu snabbare
fram till dig. Gruppen hittar du här - klick

Söndagmorgon i mars
Post created 12:05

Snart dags att plocka bort vinterskydden på startpallarna och simma utomhus.

Söndagsmorgon och en härlig långfrukost. För första gången under vintern knäpper jag på
Vinterstudion på SVT. Efter att ha sett en timme av detta förstår man det svenska och
nordiska intresset för skidåkning. Dt är en fantastisk exponering vintersporten får via TV. Rätt
eller fel det kan vi tvista om länge. Skidskytte-VM har funnits i rutan under en vecka. Mycket
bra TV-idrott. Någon skribent kallade det skidskytte-porr med slowmotionbilder av skott,
träffar, minspel och andra sekvenser som kan följas och tolkas på TV-skärmen. Visst är det
underhållande.
Helena Ekholm slutar vid 27 års ålder och en nation gnyr och gnäller. Hennes meritlista är
imponerande och det är banns mig inget konstigt att hon slutar. Speciellt när hon under flera
säsonger har underordnat sig träning för Wolfgang Pichler. Det sliter minsann. Inte bara
fysiskt och framförallt mentalt.
Apropå skidskytte. Vilken hjärnblödning häromdagen när man satte Ted Armgren på
startsträckan i herrarnas stafett. Om inte detta var tjänstefel av lagledningen så vad är det då?
Snacka om att knäcka en ung åkare. Riktigt svag insats - av lagledningen.
Men den här sidan skall ju handla om simning. Under veckan har det varit brittiska
OS-uttagningar i London. Säkert bra och kul på plats. Men för oss som följer det på avstånd,
riktigt urusel resultatservice. Tre hela dagar har man varit utan onlinetiming. Inga resultat som
sammanfattar ens på hemsidan efter tävlingarna. Visserligen en fancy hemsida som verkar ha
varit producerad av en käck PR-byrå där eventet har varit i fokus inte tävlingarna och
resultatet. Hoppas det blir en mycket klar skärpning till sommaren. Vi är mycket bortskämda
med resultatservice i Sverige. Vi har kanske det bästa i världen därför blir man närmast
skogstokig när man inte klarar det i andra länder.
Några svar på svenskarnas form fick vi i alla fall från London. Sarah Sjöström är bra, mycket
bra till och med.. Ida Marko-Varga och Michelle Coleman är halvvägs in i OS. Martina
Granström kommer att bli en tillgång. Jennie Johansson är på väg att simma till sig kanske en
OS-final framöver. Joline Höstman kommer att finnas med och förhoppningsvis så har hon
mycket att toppa efter tung träning men hur är det på herrsidan?
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Simon Sjödin visade bra takter och skall kunna vara en OS-simmare även om jag för två/tre år
sedan trodde att han var en medaljman i London. Kanske har han tagit en för lätt väg fram för att nå ända dit. Men osvuret är bäst. Lars Frölander visade bra mars-form. Han och Simon
Sjödin kan bli de enda herrsimmarna i London även om jag tror att Stefan Nystrand och Petter
Stymne kommer att finnas på plats. Dessa fyra i ett frisimslag och sedan med några
individuella starter. Har jag fel? Kanske! Hoppas det!

Italienska Mästerskapen fredag-lördag
Post created 11:25

På de italienska mästerskpen i Riccione fortsätter Pellegrini att vinna. På
fredagen var det 200m fritt som bockades av med en seger på 1.57.10.
Däremot så simmade hon inte 800m fritt under lördagen och uppfyller inte
målsättningen att kvala in till OS på 800m fritt men egentligen var det inget
annat att vänta.
Så här långt har det inte blivit något nationsrekord under tävlingarna och
man kan märka en viss regrission i utvecklingen av toppen på italiensk
simning. En dag kvar av mästerskapen!

Segrare fredag/lördag
200 fritt damer - Federica PELLEGRINI 1'57.10
200 medley herrar - Federico TURRINI 1'59.64
50 rygg damer - Arianna BARBIERI 28.47
50 fritt herrar - Marco ORSI 22.10
50 bröst damer - Chiara BOGGIATTO 32.11
1500 fritt herrar - Federico COLBERTALDO 15'08.03
100 bröst damer - Chiara BOGGIATTO 1'09.12
200 fjäril herrar - Matteo PELIZZARI 1'57.60
50 fritt damer - Erika FERRAIOLI 25.70
50 rygg herrar - Mirco DI TORA 25.33
800 fritt damer - Martina DE MEMME 8'37.28
200 bröst herrar - Flavio BIZZARRI 2'12.43
200 medley damer - Stefania PIROZZI 2'15.46
200 fritt herrar - Gianluca MAGLIA 1'48.61

MAR
09
Månadens Överraskning för februari
Post created 17:08

Vi söker nu nomineringar till Månadens
Överraskning för februari månad.

Nomineringarna skickar du till
barbro@freker.se senast den 13 mars. Den
nominerade skall vara en simmare,
ungdom eller junior och får inte ha deltagit i seniorlandslaget. Lycka till!

Brittiska Mästerskapen dag 6
Post created 17:02

Det tog ett dygn för britterna att få ordning på sin resultatservice på nätet. Här är resultat från
gårdagens finaler och förmiddagens försök i de grenar där svenskar deltog:
50m fritt damer försök fredag
8.Claire Vilshed 25.99
50m fritt herrar final torsdag
1.Stefan Nystrand 22.39
2.Petter Stymne 22,74
100m fjäril herrar final torsdag
1.Konrad Czerniak POL 52.07
5.Lars Froelander 53.07
(Simon Sjödin i försöken som 19:e man med 53,79)
Alla resultat - klick

Italienska Mästerskapen efter tre dagar
Post created 9:06

Italienska Mästerskapen pågår i Riccione. Torsdagkvällen innebar
tredje finalkvällen och efter denna kan man konstatera att Alessia
Filippi är tillbaka i god form. Hon vann 200m ryggsim på 2.09.37 en välkommen comeback för italiensk simning.
Storstjärnan Federicia Pellegrini har hittills simmat hem två lopp,
100m fritt på för henne fina 54,73 och 400m fritt på 4.05.70. Får se
om hennes OS-målsättning som visserligen ligger ett tag tillbaka,
att simma 100-200-400 och 800m fritt på OS håller.
På herrsidan ser det inte fullt så bra ut som tidigare men vi kan
konstatera att gamle Magnini fortfarande håller. Han vann 100m fritt
igår på inte alldeles för tokiga 48,99. Fortsättning följer under
helgen.

50m fjäril herrar 1 Piero CODIA 23.84
400m medley damer 1 Stefania PIROZZI 4'42.68
400m fritt herrar 1 Gabriele DETTI 3'50.53
200m rygg damer 1 Alessia FILIPPI 2'09.37
200m rygg herrar 1 Sebastiano RANFAGNI 1'57.85
100m fjäril damer 1 Ilaria BIANCHI 58.63
100m rygg herrar 1 Mirco DI TORA 54.27
100m rygg damer 1 Elena GEMO 1'01.21
50m bröst herrar 1 Fabio SCOZZOLI 27.83
400m fritt damer 1 Federica PELLEGRINI 4'05.70 ?
800m fritt herrar 1 Gregorio PALTRINIERI 7'51.97
200m fjäril damer 1 Alessia POLIERI 2'10.39
100m fritt herrar 1 Filippo MAGNINI 48.99
50m fjäril damer 1 Silvia DI PIETRO 26.62
100m fjäril herrar 1 Matteo RIVOLTA 53.31
200m bröst damer 1 Chiara BOGGIATTO 2'28.12
400 medley herrar 1 Federico TURRINI 4'15.11
1500m fritt damer 1 Martina GRIMALDI 16'27.77
100m bröst herrar 1 Mattia PESCE 1'00.78

2016-01-26 14:37

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

12 av 16

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

100mfritt herra 1 Federica PELLEGRINI 54.73

MAR
08
Brittiska Mästerskapen dag6
Post created 22:21

Tyvärr har resultatsidan på BrittiskaMästerskapen ligger nere sedan flera timmar. Vi väntar
vidare. Hoppas att Omega Timing har hand om resultatservicen i sommar under OS........

MAR
07
Brittiska Mästerskapen dag 5
Post created 21:38

22.30
Det blev inga större lyft för de svenska simmarna vid kvällens finaler i London. Mattias
Carlsson och Simon Sjödin som fick med sig fina resultat från försöken i morse var något
snäpp sämre i finalerna.Joline Höstman sänkte sin försökstid med cirka sekunden i
finalsimningen. Varför Michelle Coleman inte simmade final på 100m fritt har vi inga uppgifter
om.
200m ryggsim herrar
1.Radoslaw Kawecki POL 1,58,34
5.Mattias Carlsson SWE 2.01.79
200m bröstsim damer
1.Rikke Moller Petrersen DEN 2,25,54
5.Joline Hoestman SWE 2.27.96
200m medley herrar
1.Markus Deibler GER 1.59.97
4.Simon Sjoedin SWE 2.00.71
12.30
Den femte dagen av Brittiska Mästerskapen i Londons försökstävlingar gav en rad klara
besked av de svenska simmarna.
Simon Sjödin snabbast i försöken av alla på 200m medley. 2.00.11 innebar att han bara var
fyra tiondelar över sitt svenska rekord. Lovande inledning av Simon!
Joline Höstman simmade kanske inte på topp men rent formmässigt är hon i klass och kanske
bättre än många av sin konkurrenter.
Mattias Carlsson var bara dryga sekunden ifrån sitt personliga och det svenska rekordet på
200m ryggsim. Bra att han får en finalsimning i kroppen också.
Michelle Coleman närmar sig alltmer ett OS-lag i lagkapp. 55,17 på 100m fritt i försöken skall
förhoppningsvis bli under 55 i kvällens finalsimningar.
200m bröstsim damer
1.Kanako Watanabe(96)Japan 2:27.39
2.Marina Garcia(94)Spain 2:27.50
3.Nadja Higl(87)Serbia 2:27.60
5.Joline Hoestman(88)Sweden 2:28.79
200m ryggsim herrar
1.Radoslaw Kawecki(91)Poland 1:59.48
2.Darren Murray(91)South Africa 2:00.32
3.Marco Loughran(89)Guildford Ct 2:01.26
4.Mattias Carlsson(90)Sweden 2:01.51
100m fritt damer
1.Francesca Halsall(90)Loughboro Un 54.14
2.Daniela Schreiber(89)Germany 54.55
3.Jeanette Ottesen(89)Denmark 54.67
9.Michelle Coleman(93)Sweden 55.17
14.Gabriella Fagundez(85)Sweden 55.59
32.Claire Vilshed(80)Sweden 56.92
200m medley herrar
1. Simon Sjödin Sweden 2.00.11

Svenska simbassänger
Post created 16:51

Vi vill ha en förteckning över alla svenska simbassänger på 25 och 50 meter. Inomhus och
utomhus. Hur får vi den? Jo genom att ta hjälp av våra läsare. Så tag dig 3 minuter av ditt liv
och hjälp oss. Hur gör du? Läs mer här - Svenska bassänger 25 och 50 meter

Svenska rekord 2012
Post created 13:37

På vår aktuella rekordsida med svenska rekord slagna under 2012 - kan du följa resultatutvecklingen under året. Sidan finns under NYHETER i länken ovan - Svenska rekord 2012

MAR
06
Brittiska Mästerskapen dag 4
Post created 21:15
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21.35
Nej, det blev inget svenskt rekord på 200m fjäril för Martina Granström. Efter en öppning på
1.02.45 blev det till slut 2.08.99 - på samma sekund som hennes eget rekord men en bra bit
ifrån det. Här de svenska finalresultaten från kvällens övningar.
1.Konrad Czerniak(89)Poland 49.46
5.Stefan Nystrand(81)Sweden 49.89
7.Petter Stymne Sweden 49,99
1.Mirea Belmonte Spanien 2.07.63
3.Martina Granström Sverige 2.08.99
8.Ida Marko Varga Sverige 2.13.02
12.00
Från dagens försökstävlingar i London på Brittiska Mästerskapen plockar vi fyra svenska
simningar. Starter i försöken som också ger finalsimningar i kväll (start 19.30) Finalerna
simmas med ett brittiskt heat och ett heat med utländska simmare, som bekant.
100m fritt herrar
7.Petter Stymne (83) Sweden 49.82
14.Stefan Nystrand (81) Sweden 50.13
200m fjäril damer
3.Martina Granstroem (91) Sweden 2:10.02
12.Ida Marko-Varga (85) Sweden 2:12.17

Ladda inför Masters-VM
Post created 17:04

Den 12-19 maj kan du preparera dig inför sommarens Masters-VM
genom att deltaga på Gran Canaria Expertens Masters-läger.
Läs allt om förutsättningarna här - klick
Du hittar också annonsen ute i högerspalten - under träningsläger
den närmaste månaden!

Bengt Baron 50 år
Post created 10:23

Håkan Malmström, tidigare skribent på Sydsvenska Dagbladet och med simning som sin
bästa sport även om det blivit mest fotboll i spalterna har fortfarande skrivklåda och i en av
sina bloggar på nätet skriver han om Fyllningar och hyllningar i Firarbloggen. Idag skriver
han om en av svensk simnings sex olympiska guldmedaljörer, Bengt Baron som just idag
fyller 50 år. SIMMA gratulerar och så här skriver Håkan:
Att pricka in sitt livs bästa minut exakt rätt. Det är få förunnat, men Bengt
Baron klarade det. För honom handlade det om finalen på 100 m ryggsim vid
OS i Moskva 1980.Bengt Baron gjorde sitt livs lopp och vann på 56,53
sekunder.
Den tiden hade han inte varit i närheten av tidigare. Han förbättrade sitt
personbästa med två sekunder under OS. Och man kan med fog påstå att
Bengt Baron aldrig kom i närheten av den tiden igen. Om inte minnet sviker,
kanske med undantag för EM i Split året efter.
Men då som startman i medleylagkappen och sannolikt med revanschbegär efter att ha
missat den individuella finalen några dagar tidigare.Vid tiden för OS i Moskva var det
amerikanen John Naber som dominerade ryggsimmet. Hans världsrekord var drygt sekunden
bättre än Barons guldtid.Men Naber var inte med, eftersom USA bojkottade spelen i Moskva
(på grund av den sovjetiska inmarschen i Afghanistan).
Detta faktum bekymrade dock inte Bengt Baron nämnvärt:
– Man kan bara slå de simmare som finns i bassängen, sade han redan då.
I finalen på100 m ryggsim ledde Bengt Baron med en hundradel vid vändningen. Alla väntade
sig att framför allt ryssen Kuznetsov skulle komma på slutet.Det gjorde han också och
simmade upp från fjärde plats till andra. Men Bengt Baron kunde han inte röra, utan svensken
ökade marginalen till 23 hundradelar.Bengt Baron var en simbegåvning av sällan skådat slag.
Hans framfart i bassängen var tekniskt nästan fulländat och en fröjd för ögat för de simfrälsta.
Efter OS nådde inte Bengt Baron några nämnvärda framgångar som ryggsimmare. Men
visade dock sin mångsidighet genom att 1982 ta VM-silver i fjärilsim.
Och Bengt Baron fick sin andra OS-medalj i Los Angeles 1984. Då som frisimmare
(bronslaget på 4×100 m).
Under sin simkarriär studerade Bengt Baron vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien. Han
avlade en masterexamen i ekonomi.Den hade han god nytta av när han gav sig in i det
svenska näringslivet.Nu har han radat upp vd-posterna.. Han var vd och koncernchef i statliga
Vin & Sprit mellan 2004 och 2008. Baron blev 2009 vd för godisföretaget Leaf. Tidigare har
han bland annat arbetat för V&S Absolut Spirits, StepStone, Kodak, McKinsey och Coca-Cola
och Frionor.
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Brittiska Mästerskapen dag 3 - Svenskt Rekord igen!
Post created 22:26
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Sarah Sjöström efter sitt svenska rekord på 200m fritt i London - foto: Andreas Reksten
22.20
Sarah Sjöströms form är verkligen ingenting att leka med. Kvällens 1.55,23 innebar en
sänkning av det egna svenska rekordet med hela 1.18 sekunder och tidernas näst bästa
textiltid (efter Missy Franklins 1,55,06) och tidernas sjätte bästa på distansen. Bäva månde
konkurrenterna. (tyvärr verkar det som tävlingarnas res-sida har brakat ihop)
11.00
Svenska resultat på 200m fritt:
1.Rebecca Turner (92) Co Sheffield 1:58.50
2.Sarah Sjoestroem (93) Sweden 1:58.51
6.Ida Marko-Varga (85) Sweden 2:00.01
27.Michelle Coleman (93) Sweden 2:02.94
37.Gabriella Fagundez (85) Sweden 2:04.16
06.20
Idag är det start i försökstävlingarna på Brittiska Mästerskapen kl. 10.00 svensk tid. Sarah
Sjöström, Ida Marko-Varga, Gabriella Fagundez och Michelle Coleman simmar 200m fritt och
Simon Sjödin 200m fjärilsim - har vi hittat i dagens startlista .Resultatsidan hittar du här - klick

Tempen skruvas upp
Post created 18:15

Nu känns det som den olympiska
temperaturen skruvas upp. Anna
Lindberg och Christofer Eskilsson klara
för OS. Anna med sitt femte olympiska
spel och kanske det sista. Christofer
med sitt första och på gränsen till att
kvala in och för att förbereda sig 9inför
det som kan bli hans stora uppgift, OS
2016. OS-arenan i London provades av
simhopparna och nu är det simmarnas
tur. Sarah Sjöström fortsätter att simma
formidabelt. Världsårsbästa på 100m fjärilsim och ikväll så är det dags för 200m fritt. Jennie
Johansson valde att slå rekord i försöken på 100m bröstsim och missade sedan att simma
fortare finalen. Men det visar att det är gott gry i damerna. Ida Marko Varga som har laddat
och säkert kommer att göra en bra säsong, vidare till finalen på 200m fritt, 1,5 sekunder efter
Sarah. Ida kan förhoppningsvis få ut allt hon kan i år. De övriga två i ett tänk 4x200m fritt-laget
simmade inte så fort. Michelle Coleman 2.02.94 och Gabriella Fagundez 2.04.16. Det räcker
inte till för att få med ett lag till OS. Sista tjej på 2.00 kan man tänka skall behövas. Michelle
kommer säkert att kravla sig ner till den tiden men undrar om Gabriella kommer att göra det?
OS-uttagningarna i London är klart intressanta. Det visar inte minst att Storbrittanien har en
bra bredd men hur är det egentligen med deras toppar? Visseligen slog Ellen Gandy
nationsrekord på 100m fjärilsim och är OS-klar och världstvåa på distanen i år men sedan har
man inte visat allt för mycket världsklass. OK, Halsall och Tancock går ju inte av för hackor.
Ja det kommer att bli mycket för-OS snack de närmaste månaderna. Det kan vi vara lugna för.
Snart kommer också de stora länderna med sina OS-uttagningar även om USA laddar in i det
sista för att ta ut sin trupp. Precis som vanligt. Det är egentligen lustigt. Ibland plockar
jänkarna ut sin atrupper ett år i förväg men när det gäller VM och OS, ja då är man de sista
som presnterar mästerskapsklara simmare.
Nu hoppas man också att de svenska herrarna vaknar till. Annars kan det bli riktigt tunt med
manliga simmare på OS i London. Vem står och stmpar i buskarna månntro. Eller är de
svenska herrarna, kortbanesimmare som inte duger till att simma i den olympiska bassängen?
Den australiska avisen Herald SUN rankar Ian Thorpes comeback i simbassängen som den
tredje sämsta comebacken någonsin bland idrottsmän. Före sig har han bara vår egen Björn
Borgs comeback på tennisplanerna och Muhammed Alis comeback i boxningsringen.
Stackars Thorpe... Man har en bästa lista också. Den toppas av racingföraren Niki Lauda och
tvåa ligger Dara Torres comeback 2008. Då tog hon 3 silvermedaljer efter att ha tagit guld iu
Los Angeles 1984. Hur det nu blir med Thorpe och hans comeback kommer allt att avgöras
vid de australiska OS-uttagningarna den 15-22 mars. Inte mycket kvar att spela på med andra
ord för den storfotade grabben från "down under". Men visst håller vi en tumme eller två för att
det skall gå vägen men man är ju verkligen tveksam. Hur skall det gå för Dra Torres i hennes
sista OS-kval. Ja det känns inte riktigt aktuellt ännu men det är snart dags för henne att fejsa
upp på riktigt. Hur bra är hon efter den långa skadeperioden när det nu är dags för att simma i
lång bassäng. Ja riktigt många frågor i den här måndagsbetraktelsen.
Men ett av de stora svaren kommer vi få ikväll när Sarah Sjöström maxar 200m fritt i London.
Kanske gr det riktigt fort ikväll och en notering under 1.56.41 är möjlig. Då blir det svenskt
rekord! Kan vara en riktigt bra start på vecka 10 i nådens år 2012. Efter 21.00 ikväll vet vi
svaret!

MAR
04
Biljetter till Top Gear Live 17 mars på Globen
Post created 22:13

Nu är tävlingen om biljetter till Top Gear Live - på
Globen - den 17 mars avgjord. De tre pristagarna är
följande:
EvaMarie Törnström - Linköping
Sandra Szymanska - Stockholm
Mariam Nordstrand - Stockholm

Tre damer som tipsat oss under den senaste månaden! Vi gratulerar vinnarna och ber dem
skicka sin snigelpostadress till oss under mejladress: bo.hulten@telia.com. Skulle det vara så
att ni INTE kan utnyttja biljetterna - vv meddela oss detta också så kan vi dra någon annan
vinnare!
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Svenskt Rekord av Jennie Johansson
.

Post created 21:57

Kl 22.00
Det blev ingen upprepning av Jennie Johanssons rekordsimning i finalen söndag kväll. En
öppning första 50 meterna tre tiondelar långsammare än i försöken och då hjälpte det inte att
andradelen av loppet gick snabbare än på förmiddagen. Slutresultatet 1.07,32 och en
andraplats efter Ruta Meilutyte.
Sarah Sjöström strök sig från finalen på 100m ryggsim.
Kl. 12.15
Svenskarna som kommer direkt från träningsläger i Sierra Nevada visar riktigt fin form. Jennie
Johansson inleder säsongen med att sätta svenskt rekord på 100m bröstsim 1.07.10. Det var
en sänkning av Joline Höstmans gamla rekord med 11/100-delar. Johansson dryga sekunden
bättre än tvåan i loppet. Joline Höstman blev 14:e i försöken med blygsamma 1.09.88.
Till final på 100m ryggsim gick Sarah Sjöström med 1.01,69. Svenskt årsbästa.
Till resultat från British Gas Championships - klick

Jennie Johansson slog svenskt rekord i London Aquatic Center vid de inledande försöken på
100m bröstsim idag. Foto: Mikael Eriksson

Masters-SM i antågande
Post created 20:48

Anmälningstiden för Masters-SM har gått ut. När man summerar
antalet starter så kommer man upp i ca 1600 under de tre
tävlingsdagarna och antalet deltagare är uppskattat till ca 460
stycken. Startlistan för tävlingarna låter sig vänta till tidigast tisdag
meddelar man idag från arrangörerna Kristianstad. Som vanligt är anmälandet till Masters-SM
inte riktigt som till vanliga tävlingar...... utan man måste göra en hel del handpåläggning och
uppcheckning. Bl.a har det kommit in handskrivna anmälningslistor. De ni som trodde att vi
var helt datoriserade inom simningen. Men man jobbar för fulla muggar för att få till listorna på
Livetimning.se . Läs mer på SM-sidan - klick

Claire vann i Spanien
Post created 20:15

Claire Vilshed vann idag 50m fritt i spanska Sabadell. Segertiden 25,97 i en
tävling där bl.a Alian Bernard vann 100m fritt på 49,04 och Mireia Belmonte
segrade på 400m medley med 4.37.36.
Claire och tränaren Michael Stones flyger vidare till London och i London
Aquatic Center skall Claire simma 50 och 100m fritt under de brittiska
mästerskapen/OS-uttagningarna.
Resultat från Sabadell - klick

MAR
03
Världsårsbästa av Sarah Sjöström
Post created 17:41

Klockan 22,19
Sarah Sjöström är i verklig form. Hennes bästa tid någonsin i textil-baddräkt på 100m fjärilsim
och ett nytt världsårsbästa med 56,79 - en sänkning av Ellen Gandys två timmar gamla
notering från semifinalen på de interna brittiska mästerskapen. Resultatlistan - klick
__________________________________________________________________________
Klockan 16,50
Kvällens finalpass i London Aquatic Center - som startar 19.30 svensk tid kan bli riktigt
intressant. Sarah slog av två av världens just nu bästa fjärilsimmerskor i försöken - de bägge
brittiskorna Ellen Gandy och Fran Halsall. Tyvärr kommer dom inte att mötas i finalen. Sarah
kommer att simma en final med utländska simmerskor samtidigt som brittiskorna simmas
semifinal och gör upp om finalplatser till morgondagens final. Lite synd att dom inte får mötas
hela vägen kan tyckas.- Men Sarahs insats kväll kommer ändå ha en stor psykologisk
betydelse. För statistiker kan sägas att Fran Halsall leder världsstatistiken med 57,67 för
Gandy 57,78 med Sjöström som trea med 57,91.
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Amerikanska kortbanemästerskapen
Simon Frank, Texas A&M och Neptun är riktigt på gång. En rejäl sänkning
av det personliga rekordet på 400y medley men framförallt en sänkning av
Jan Bidrmans 22 år gamla svenska rekord ned till 3.47.71 och en
andraplats vid mästerskapen. Inte illa marscherat!
Resultatet motsvarar ca 4,14 i 25 meters bana.
Resultaten hittar du här - klick

British Gas Swimming Championship dag 1
Post created 11:26

Då har det satt igång - British Gas Swimming Championship. Resultaten kan du följa här klick. Från försöken kan vi bl.a notera att Sarah Sjöström var snabbast på 100m fjärilsim med
58,28 på lördagsmorgonen.

MAR
01
Länkat

Post created 16:34

Uppdaterad startlista till damernas NCAA - klick
Febril aktivitet av övergångar. Mest av Masterssimmare inför SM. Läs mer här - klick

Kungligt träningsläger
Post created 16:25

huvudsponsor!
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Ibland kan det ha sina fördelar med kungliga kontakter.
Sydafrikas landslag innehöll år 2000, på Sydney-OS
ryggsimmerskan Charlene Wittstock. Numera framlider
hon sina dagar som prinsessa av Monaco efter att ha gift
sig med prins Albert av Monaco i fjol. Nu bjuder hon sitt
forna landslag på fritt uppehälle i Monaco från den 1 juni
fram till OS i London. Landslaget behöver bara stå för
resan till Europa resten bjussar sessan på i Monaco. Bra
för ett simförbunds som nyligen blev av med sin
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