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STÄNK f rån  TÄBY S IM 

blev alltså tidningens namn. Ett kul och originellt namn 

tyckte styrelsen,särskilt som förslagsställaren gav 

förslaget med lite idéer om hur omslagssidan kan se  ut. 

Vinnare i denna tävling blev: 

J O N A S  O R V E  
18 år, A-gruppare, tränare för en lovande crawlgrup p, 

suppleant i styrelsen, skapare av TÄBY SIM-skylten som 

syntes i TV under en stor del av 6-nationerssändnin gen. 

Jonas har själv komponerat omslaget till denna tidn ing 

som troligen kommer se likadan ut i kommande nummer , 

men i andra färger. 

Ett pris har ju utlovats till vinnaren i namntävlin gen, 

och de t  f ö r s ta  Nor ror tss immet  ä r  vä l  e t t  lämp l i g t  t i l l f ä l l e  

att dela ut det.  
TÄBY SIM GRATULERAR. 
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TÄBY SIMS morgonbadarklubb 
söndagar       7.45 9.00 

PROGRAM: 

 8.00 8.30 Val fr i  mot ionssimning 

OBS: Gott om plats. 

 8.30 Lekbetonad morgonbadargren 
 9.00 Gemensamt kaffe 

Upplysn ingar :  V iktor  Epste in  t e l .  bost .  758 97 47 
Lennart  B jörk t e l .  arb .  768 02 50 

 
 
I STÄLLET FÖR SUPPORTERKLUBB: 
 

SATSA VINN - STÖD 
 
TÄBY SIM 

-Var med i  poängjakten 1976.  Vi  behöver  Dit t  stöd för  att  

klara den stora verksamhet som vi har.Du kan hoppa in i  

jakten och t ippningstävlingen trots att  inomhus—SM har 

gått. 
B l anke t t e r  f i nns  på  kans l i e t  e l l e r  i  bade t s  kassa.  



3. 

KM 1975 
TÄBY SIM:s första klubbmästerskap simmades den 29-3 0 november 

i Tibblebadet. Programmet omfattade totalt 29 grenar och an-

talet starter var 234 stycken. De äldsta klasserna tävlade i 

alla simsätt och kämpade om titeln "sammanlagd klub bmästare" 

som den flicka respektive pojke blir som lyckades s amla ihop 

mest poäng enligt Svenska Simförbundets poängtabell . Den yng-

sta klassen simmade kortare distanser vilket gav fl era starter 

än det skul le  bl i  om de f ick simma "r ikt iga" d istanser.  

Resul tatet av uppläggning blev en bra tävling - breddmäs sigt 

och resultatmässigt. Bästa resultatet enligt poängtabellen 

svarade Åsa Royne för med 400m medleytiden 5.30,7 som g av 769 

poäng. Åsa blev också sammanlagd klubbmästare på damsidan 

men var tvungen att avgöra på sista distansen stark t hotad 

av Ingrid Walheim som ledde tävlingen före 400m medley. Vi 

var många som gladde oss åt Nidde Walheims framgång ar på 

detta KM då vi vet hur svårt och motigt nästan hela 1975 har 

varit för henne. Pojkarnas strid om titeln " sammanlagd klubb-

mästare" blev inte fullt så hård. Trots att Lennart  Iredahl 

inte vann mer än en gren, specialdistansen 100m brö stsim. Men 

Lennart är ju en mångkunnig herre och kom tvåa i al la 

andra grenar och vann sammanlagt. 

I övrigt noterades 

- att KM:s sensation var Veronika Karlsson som segrade på 

50m bröst och 50m rygg i yngsta klassen. 

− att Björn "Loa" Walheim är lovande allroundsimmare- vann 

3 av 4 s imsätt i  yngsta klassen.  

- att Björn Modo har en suverän vinnarinstinkt och kan 

det där med psykologisk krigföring. 

- att Gun Andersson sent omsider lärt sig de fyra simsätten. 

- att Pär Bertilsson var klubbens första under minuten på 
100m frisim.58,9. Grattis. 

− att Gunnar Fornander fortfarande är ett fruktat namn på 

öppna sprintermästerskapet, som f.ö. vanns av två(!) gubbar. 

Lennart Iredahl och Henrik Werner. 

− att sprintermästare för damer blev Åsa Royne - vem annars? 
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4. 

- CECILIA EKLUND - 

Årets simmerska 1975. 

eller Cilla, som hon allmänt kallas, valdes alltså till årets 

simmerska 1975. Valet på flicksidan blev faktiskt inte sär-

skilt svårt. Cilla har under 1975 tagit ett stort k liv upp 

i den svåråtkomliga gräddan som utgör Sveriges elit  i sim-

ning. Först uppmärksammades hon i Falun på inomhus-SM 

då hon be lade  5 : e  P la tsen  i  f ina len  på  200m ryggs im.  At t  

den bedriften inte var en engångsföreteelse visade hon 

flera gånger under året: Blev distriktsmästarinna i  

Stockholm på 200m rygg, slående bl.a. storstjärnan Diana 

Ohlsson! Gick till final på utomhus-SM, i bägge ryggsimsgrenarna 
representerade Sverige vid åttanationers i Frankrike samt 

vid junior-EM i Schweiz. Som kronan på verket vann hon 

1975 års sista stortävling på 200m rygg-junior-SM i 

Helsingborg. Efter att sånt fint år är det lätt hänt att 

man känner sig nöjd och vill suga på karamel len och 

tänka bakåt .  Det  f inaste  med Ci l la  är nog att hon trots 

framgångarna blickar framåt. Vintersäsongen 1975-76  har 

hon tränat hårdare och mer målmedvetet än nånsin 

tidigare - väl medveten om att det behövs för att hänga med 

i den hårdnande konkurrensen. Hur det nu går under 1976 

kan man inte sia om. I skrivande stund har inomhus-SM 

i Göteborg ännu inte gått, men Gilla är väl förberedd och 

hon är värd en framgång även där. 

Cilla- lycka till i fortsättningen. 
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-  B J Ö RN  R O YN E  -  

Årets simmare 1975 .  
Utnämningen av årets simmare gjordes i samband med 

klubbmästerskapen och om alla visste vem som skulle  få 

flickornas pris, så var det en desto mer tyst och s pänt 

lyssnande publik som, så småningom fick jubla över att 

valet bland pojkarna föll på Björne. Han såg ordent ligt 

överraskad ut när hans namn ropades upp, för det fa nns ju 

flera pojkar som gjort personliga framsteg under 19 75. Men 

Björn har ju gjort framsteg i en vidare bemärkelse! Förutom 

att han sänkt sitt personliga rekord på specialdist ansen 

200m bröstsim med 5 sekunder och därmed som enda pojke 

kvalificerat sig till individuell JSM-start, har ha n med 

glatt humör gett sig på simsätten fjärilsim och ryg gsim - - 

simsätt som han ansetts hopplös på. 

Hans satsning som allroundsimmare fick sitt första på-

tagliga resultat på klubbmästerskapens avslutande g ren 

400m medley, där han segrade suveränt på den nya kl ubb-

mästerskapstiden 5.16,8. 

Grattis Björn och lycka till i fortsättningen! 

 

 



Försäljningsnytt 

KLUBBRUMMET: Förutom baddräkter, badbyxor, 

simglasögon, knappmärken, kl istermärken 

säl jer  v i  nu också TÄBY SIM:s t jusiga 

SUPPORTERVIMPLAR  à  5:- 

samt inom kort också 

BADMÖSSOR  à  5:- 

Den senare varan rekommenderas varmt av 

bl.a. badpersonalen för hygienens skull. 

Om alla använder badmössor slipper man 

s vä l j a  h å r s t r ån s å  o f t a .  

NK sport: Som vanligt al la TÄBY SIM-artiklar såsom 

overal ler ,  T-shirts ,  väskor ,  klubbnålar ,  

supportermärken m.m. m.m. 

BEKÄNN FÄRG - KÖP ETT SUPPORTERMÄRKE... 
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DEN NYA KLUBBREKORDTABELLEN  

Om n i  j äm för  med  t abe l l en  i  f ö r ra  t i dn ingen  s e r  n i  a t t  v åra  

bästa simmare går framåt. De flesta rekorden är nu slagna och 

ersatta med nya. Några namn är nya i tabellen. 

välkomna Pernilla Henriksson, Robert Aspegård och H enrik Werner. 

Distans Damer Tid Herrar Tid 

 
100m frisim Åsa Royne 1.02,3 Pär Bertilsson 58,9 
200m frisim  Åsa Royne 2.10,25 Björn Modée 2.11,7 
400m frisim  Åsa Royne 4.38,49 Björn Modée 4.55,7 
800m frisim  Pernilla Henriksson 9.38,9 saknas 
1500m frisim  Åsa Royne 18.44,9 Björn Modée 18.36,1 
4x100m frisim  4.10,99  4.04,7 
(P.Henriksson,H.Rönnholm,)  (R.Aspegård,L.Iredahl,) 
(I.Walheim,Å.Royne)   (H.Werner,B.Modée) 
4x200m frisim  9.03,95  8.58,3 
(P.Henriksson,C.Eklund,)  (B.Modée,L.Iredahl,) 
(H.Rönnholm,Å.Royne)  (R.Aspegård,B.Royne) 
100m fjäril Ingrid Walheim 1.10,4 Mikae l Karlsson 1.05,6 
200m fjäril Ingrid Walheim 2.30,46 Mikael Karlsson 2.25,9 
100m rygg Cecilia Eklund 1.07,70 Ove Eklöf 1.09,2 
200m rygg Cecilia Eklund 2.26,16  Pär Bert i lsson 2.31,4 
100m bröst Gun Andersson 1.21,9 Lennart Iredahl 1.13,6 
200m bröst Gun Andersson 2.59,4 Lennart Iredahl 2.40,7 
200m medley  Pe rn i l l a  Henr iksson  2.37,4 Björn Modée
 2.30,7 
400m medley Pernilla Henriksson 5.24,87 Björn Modée  5.15,2 
4x100m medley  4.40,29  4.33,8 
(C.Eklund,G.Andersson,)  (O.Eklöf,B.Royne,) 
(H.Rönnholm,Å.Royne)  (M.Karlsson,P.Bertilsson) 

 
 
I  två grenar  har  f l i ckorna bät tre  rekord än pojkarna.  
Ar det inte två för mycket, grabbar? 
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KORT FRÅN TÄVLINGSFRONTEN  

Våra nybör jare  har var i t  i  e lden några gånger.  

Dande ryds  SK b jöd  in  t i l l  nybör ja r täv l ing  i  j anuar i  

och TÄBY SIM och DSK är ju brödraklubbar, så vi delade 

lika på segrarna. Våra 68:or Håkan Jönsson och Robert 

Åsgård vann inte, men visade vil ja och kämpatag som 

lovar gott  för  framtiden.  

I  november åkte vi ännu en gång på storstryk av 

Sundsvalls SS med poängsiffrorna SSS:299, TÄBY SIM:184 

AJ:AJ,Aj.... 

Det går upp och ner. Uppåt gick det på inomhus-DM då 

vi  blev 3:e  klubb i distriktet när man räknade ihop 

poängen. Slagna av "omöjliga" Stockholmspolisens IF  

och SK Neptun. Bästa placering: Damlaget på 4x100m frisim 

som kom tvåa. 

Helgen efter EM deltog några TÄBY-simmare i Smésimmet i 

Eskilstuna med f lera f ina personliga insatser. Unga och 

lovande Helena Ritzén och Kristina Engström "persade" 

ordent l i g t  i  s ina  spec ia l i tée r  brös ts im resp .  r yggs im.  

PS .  De t ta  sk r iv s  i  s i s ta  s tund  f ö re  t r yckn ingen.  SM i  

Göteborg är just avverkat. Fyl l ig art ikel i  nästa nummer. 

Just  nu är  det l i t e  svår t  a t t  h i t ta  ord  för  hur  de t  

kändes att få vara ledare för ett sånt toppengäng. 

Tack ska ni ha. 

  





 

-håll kroppen i TRIM! 

Simning ger bättre kondition. Vi orkar mer och känner oss 
Piggare. 

Simning passar för alla åldrar. Jättefin familjemotion. Småtävlan inom 
familjen. Skillnaden i prestationsförmåga mellan män, kvinnor och barn är 
mindre här än i många andra idrotter 

Simning är bra för otränade, överviktiga och handikappade En 
skonsam motionsform med mycket små skaderisker. 

Det är roligt att simma. Det ger rekreation och avkoppling 
Det ger gemenskap och kamratskap. Man kan simma året om. 

SIMsalabim 

 
E n  k am pa n j  f ö r  s i mmo t i o n  f r å n  S v e n s k a  S i m f ö r b u n -  
det ,  Svens ka l i v räddningssä l l skape t/  S i m f r ä m j a n d e t  

 


