


tillbaka från sommarlov och semester. Den här terminen f år ju en

rivstart i och med simgalan 4 september med bl.a. OS-kungen JOHN
NABER som dragplåster.När det arrangemanget är slut hoppas vi att
samtliga grupper snarast kommer igång. Medan de fle sta TÄBY-SIMMARE
har vilat från sina simsportaktiviteter har våra el itsimmare tränat
och tävlat desto flitigare. Det här numret av STANK kommer att handla 
om sommarens aktiviteter till största delen.

POÄNGJAKTEN 1976.
I skrivande stund återstår SUM-SIM:s riksfinal, varför vi Inte kan
säga hur många poäng vårt simmare har erövrat under årets mästerskaps-
tävlingar. Men en sak är säker: Vi har lyckats över förväntan 1976.
De flesta tippade att vi skulle erövra c:a 50 poäng under året.
Nu - när en av tävlingarna återstår - har vi lyckats simma ihop 82
poäng. Så det var nog tur för Er, kära TÄBY SIM-supporters att Ni 
fick maximera Er insats. Tro nu bara inte att det alltid kommer att 
gå så bra som i år! Vi har varit friska och haft tur med en hel del 
annat också.
MOTIONSAKTIVITETER
- Morgonbadarklubben - se separat artikel.

Ragnar Zethrins morgonmotionärer - kan vi just nu inte ge något besked 
om igångsättning. VI kommer att meddela oss genom klubbronden i Norrort.

Pia Lindgrens märkestagare - kommer igång något senare än övriga
simgrupper. Pia har tyvärr meddelat att hon inte längre har tid.
VI jagar efter en ny ledare till den gruppen.

Jaha, då vänder vi på bladet och läser vad som har hänt denna sommar!



Morgonbadarklubben (TÄBYS MBK) startar höstens övningar i 

det våta i Tibblebadet

SÖNDAGEN DEN 12 SEPTEMBER 1976 KL. 8.00 

Du som är minst 25 år - obs: man såväl som kvinna - och som 

är barnsligt road av

att motionssimma efter eget rörelseschema

att med glimten i ögat deltaga i lek- och skämtövningar 

att med likasinnade föra ett gemytligt bastusnack

att medelst uppstigning bekämpa den på söndagarna så vanliga 

kvar-i-sängen-bacillen

är välkomna att anmäla sig per telefon till TÄBY MBK:s enväl-

diga styrande:

LENNART BJÖRK, tel. 768 02 50 under badtid

VIKTOR/FANNI EPSTEIN, tel. 758 97 47
Nedanstående lapp kan också inlämnas i Tibblebadets kassa 

före den 12 september 1976.

Till TÄBYS MBK

Jag/vi har tagit del av ovanstående "att"-satser och är 

beredd/beredda att medverka efter bästa förmåga i morgonbadar-

aktiviteterna

Namn:
Adress:
Telefon:
Titel



INOMHUS SM
Göteborg 19-21 mars

Onsdagen den 17 mars åkte vi: Åsa, Cilla, Hedda, Nidde, Gun,
Pernilla och Gunnar mot Göteborg för att simma SM. Eftersom

4 timmar är långtid när man sitter och skakar tåg så hade

alla med sig matsäck för hela resan, och lite till.

Efter att ha inhandlat den Sedvanliga novelltidningen gick

vi mot Hotell Ritz. Eftersom vi hade på oss våra nyvirkade

SM-hattar drog vi uppmärksamheten till oss och fick skul-

den för stojet som var för mycket för portien. Därav kanske

fick vi rummen på tre olika våningar.

Efter att ha sovit något så när och ätit frukost traskade 

vi iväg till Valhallabadet för att simma litegrann.

Även på SM-byrån tyckte de om våra hattar och bad att vi 

skulle skicka ner en om det gick bra för oss.Efter några

timmar simmade vi igen och tillbringade sen en kväll fram-
för TV:n  -->  vi följer ju Arvingarna + Mash!
Under dagen kom Fia, Kickan, Björne, Lennart, Pär, Micke, 

Nelson för att titta på SM.

På fredagen började tävlingarna där Pernilla simmade först

av oss, nämligen 800 frisim. Sen var det Niddes tur att

ma 200 fjäril: en fin 9:de plats. Försökspasset avslutades

framemot klockan 13.00 med 4 x 200 frisim där vi kom 10:a.

Inga finalplatser den här dagen.

På lördagen liksom de andra tävlingsdagarna gick de täv-

lande upp kl. 6.00, för att simma in före frukosten.

I 2:a gren simmade både Hedda och Cilla 100 ryggsim, och 

Cilla grejade en finalplats som 3:e tjej. Lite senare sim-

made Åsa 400 frisim och placerade sig bland de sexton
bästa, vilket garanterar SM-start nästa år på samma
sträcka. Frisimslaget på 4 x 100 fixade en 10:e plats.
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Cilla laddade upp med en tupplur och några Yougurt inför
finalen, och som alltid var hon helskärpt och pigg på att
simma. Vilket resulterade i en helt oväntad tredje plats
samtidigt som hon sänkte sin försökstid med drygt en se-
kund.

GRATTIS!

Sedan var det söndag och sista tävlingsdagen. Den här dagen 
var det Guns tur att börja, hon simmade 100 bröstsim.
Åsa -"Påsen" lyckades inte hänga på Ylva Persson till-
räckligt på 200 frisim, så hon hamnade utanför finalen
trots den fina tiden 2,12,25. BRAVO! Även denna dag kom
en täbysimmare till final och det var Cilla. Denna gång
som 4:e bäst på 200 ryggsim. Före pausen sattes Gunnars
klocka igång igen, denna gång för att ta tid på Pernilla
och Hedda som simmade 400 medley och som båda kom bland
de 16 bästa. En till finalplats denna dag fixade medley -

laget som kom 6:a i försöken då Polisens första lag blev 
diskade.

Efter en något jäktig lunch stressade vi vidare till ho-

tellet för att bli masserade och få en stunds vila.Sen 

tog vi taxi till badet,men höll inte på att komma fram 

p.g.a att chauff ören satt och tittade in i Guns ögon, 

läste tidningen, och sa att även om Cilla hade falska 

ögon skulle hon inte vara så sur.

Detta pass grejade vi 6 poäng genom en till tredje plats 

på 200 ryggsim av Cilla, samt en 6:e plats av medley- 

laget. ( Vi blev inte diskade!!!!!!)
Efter middagen tog vi 23-tåget hem. Klockan 5 följande
morgon hämtades några av Gerd som var snäll och kom dit. 

Nu var detta SM över och därför vill vi ge Vårens Ros 

till "toppenkillen" Gunnar som lyckades perfekt med topp-

ningen.

Två som var med
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TRÄNINGSLÄGER I
Linghem 4 -  25 jul i .

Linghem Nytt samhälle med c:a 1700 invånare beläget
c:a en mil norr om Linköping. 50-metersbassäng 

med 8 banor, en ICA-affär samt ett postkontor 

var allt som fanns förutom bostadshus. Fem 

minuters promenad i samma riktning och man 

befann sig i skogen eller i en kohage.

Mat Tre mål per dag serverades i badets servering
Husmor Lilian lagade maten som var enkel 

husmanskost, vällagad, men ibland för lite. 

Pernilla lärde oss småländsk matkultur, som 

innebar att man skall ha smör och socker på 

blodpuddingen!

Bostad Åkerbogården - ett gammalt hus där vi disponerade
tre rum + två toaletter. Ett av rummen var stort - 

över 100 kvadratmeter - så där fick flickorna

husera. Förutom sömn idkades där teateruppvisning, 

badmintonturneringar, hopprep m.m.

Pojkarna bodde en trappa upp i ett mindre rum

men, men de var ju bara fyra, så det gick bra.

De kunde vräka sig i en soffa när de tittade

på TV. Jag bodde i ett ännu mindre rum, men där

samlades mycket folk ibland, för även där fanns

TV, som Fias mamma varit snäll att låna ut.

Träningen  Styrketräningen på land med coll-craft sköttes 

på ett utmarkt sätt av de flesta, som fästade 

upp sina coll-crafts i några björkar på gården. 

Själva simträningen sköttes också på ett utmärkt

sätt. Större delen av lägret simmades morgonpassen 

gemensamt, medan kvällspassen var lite olika

för olika typer av simmare. "Långtradarna" 

Pernilla, Åsa, Lena, Kristina och Modde körde mest,
sprinters som Gun, Eva, Sofia och Phille körde



minst, men med högsta fart (?) och "specialisterna" 

Cilla, Helena, Hedda, Nidde, Anders och Björn kör-

de mittemellan. På helgerna var simmarna befriade 

från tränare.Då tränades de bästa passen. Kanske 

något att tänka på.

Summering Ett ur min synpunkt mycket lyckat läger, mycket 

tack vare simmarnas positiva inställning. Det 

verkar som om man kela tiden ville göra det 

bästa

av alla situationer.Tre veckor var kanske lite 

väl lång frånvaro från mamma och pappa, men med 

tanke på resultaten som följde på SM och hur-

dana träningsförhållanden vi skulle haft hemma 

så tyckte nog de flesta att vi valde rätt.

Gunnar P



TÄBYGULD PÅ UTOMHUS-SM
i Skövde 31.7 - 3.8

Torsdag 29/7 

På morgonen träffade- vi, simmarna Gun Andersson, Hedda

Rönnholm, Cilla Eklund, Åsa Royne, Sofia Regefalk, Ingrid

Walheim och Pernilla Henriksson; chaufförerna Bengt

Rönnholm och jag, hustru Monica och maskot Erik F.
Resan till Skövde tog ganska lång tid, för alla hade med 

matsäck och ville ha matpaus och glasspaus ibland.

När vi packat upp våra grejor på OK Motor Hotell gick 

vi över gatan till bassängen och simmade in. Ännu inga 

klara bevis på dålig eller riktigt god form. Men alla 

hade ju tränat så bra.....

Fredag 30/7 

Lätt träning på morgonen. Nu var alla linor i och SM- 

stämningen smög sig på oss. Tiderna visade också att vår 

formkurva gick åt rätt håll. På eftermiddagen lätt badning 

och tid fanns också för att titta på staden. Tidig kojning 

efter genomgång och kungörelse om vilka som skulle få 

simma i lördagens medleylag.

Lördag 31/7

Väckning 06.45 för insimning före frukost och lätt badning 

just före tävlingsstart.

Först i vattnet "på riktigt" var Cilla, som simmade in

som tredje flicka på 200m rygg på 2.31,10. Personligt re-

kord på lång bana med två sekunder. Sen var det Åsas tur

Hon fick alla TÄBY SIM-supporters att jubla genom att 

sensationellt ta sig till final som sjunde flicka på 400m

frisim på fina 4.39,82. Så var det medleylaget som vi

i förväg vågade hoppas skulle gå till final. Laget 

bestående av Cilla, Gun, Nidde och Åsa kom 6:a, bara några 

tiondelar från Borlänge, som vi fick sikta mot i finalen.



I finalen, som för övrigt saknade den sedvanliga stämningen 

, kanske på grund av kyla och regn, lyfte sig Cilla tids-

mässigt med ytterigare två sekunders pers, men halkade 

trots det ner till fjärdeplatsen, endast 1,01 sek. från 

guldmedalj. Fullt godkänt av Cilla.

Nästa TÄBY-simmare Åsa Royne gjorde tvärtom. Något sämre 

tid än i försöken, men blev i finalen 6:a och tog en poäng 

alldeles själv. Bravo.

Även medleylaget förbättrade sin placering och kom 5:a i

finalen - fyra poäng - det blir med Cillas och Åsas tot.

åtta - klart över våra förväntningar.

Söndag 1/8 

Denna dag hade vi inga som helst finalhopp. 200m fjäril 

för Hedda och Nidde samt 200m medley får Pernilla var vår 

representation denna dag. Först i elden var Hedda. 

öppnade lite väl löst på 200m fjäril, men gick bra till-

baka och kom in på en 14:e plats på nya långbaneperset 

2.33,94. Hyfsat av en fjärilsdebutant, men jag tror att 

hon hade kapacitet för något bättre.

Heatet efter var det Niddes tur. Hon kom igång bättre 

och slog för första gången på två år (?) personligt 

rekord på denna sin specialdistans. Det värmde. En 10:e 

plats och en halv sekund från final.

Pernilla simmade därefter 200m medley på fina 2.36,00 

också nytt personligt. Bra, tyckte jag. - Det kändes inte 

bra, tyckte Pea. - Ja, men det -ar ju personligt rekord 

och allting.. - ja, men det kändes inte bra, fastslog 

Pernilla; som tydligen aldrig blir nöjd.

Måndag 2/8
Cillas tur igen - nu på favoritdistansen 100m rygg. 

Anmälningstiderna visade att ingen kunde hålla igen i 

försöken - då kunde man hamna utanför finalen - så jämnt 

var det. Så Cilla vräkte iväg på fina 1.10,19 och låg

på den tiden 2:a i försöken.
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Pernilla simmade också 800m frisim. Efter mycket prakti-

serande på lägret vågade hon sig på en s.k. negativ sim-

ning, dvs snabbare andra hälft. Hon låg sist i början på 

loppet men vann till sist sitt heat överlägset.Tiden 9.

37,28 räckte sammanlagt till en sjätteplats!

Sensationellt!
Sedan var det vårt lag på 4 x 100 m frisim, bestående av

Pernilla på startsträckan, Sofia, som nu skulle göra sin

debut, Hedda och på sista sträckan isa. Laget gjorde en

jättefin prestation och gick till final som 7:e lag -

vem hade räknat med det? Vi hade ju problem med att klara 

kvaltiden.

Finaldags. Fältet på 100 m rygg var mycket jämt och vi 

trodde nog att Cilla skulle kunna slåss om en medalj om 

hon inte var för långt efter vid 50 m.Hon brukar ju vara 

så stark i finishen.Nå, fältet kom iväg och Cilla fick 

för en gångs skull en fin start.Var något efter vid 50 m -

men inte mer än att hon fick kontakt med OS - resenären 

Gunilla Lundberg från Borlänge. Simtag för simtag låg de 

lika. Publiken vrålade och på något konstigt sätt blev man 

lugn när det var 10 m kvar. Cilla är ju nästan oslagbar

i en slutstrid. Hon tänjde sig sex hundradelar före och 

blev för första gången SVENSK MÄSTARINNA. Grattis från 

alla håll. Det var verkligen en populär seger. Något tur-

sam också, eftersom Gunilla Lundberg inte var i bästa slag, 

men den här tävlingen var Cilla trots allt först i mål. 

Inget att be om ursäkt för!

Så var det lagets tur. Flickorna hade ju gjort en jätte-

prestation genom att komma till final, så att vi kom sist 

i finalen på en sekund sämre tid var inget att orda om 

tycker jag.Skoj att få konstatera att samtliga deltagare 

nu hade fått simma både försök och final.

Tisdag 3/8 
Denna dag var alla trötta och avslagna - kanske p.g.a 

gårdagens spänning och att det var fjärde och sista dagen. 

isa inledde med 200 m frisim på nytt personligt rekord, 

men hamnade ½ sekund utanför finalen. Inte dåligt, men
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hon skulle nog gjort någon sekund bättre om 200 hade gått 

första dagen.Pernilla simmade 400 m medley, ganska långt 

över sitt personliga ocn hamnade på 14:e plats. Var trött 

från första simtaget.Det är bara att bita ihop ......

Även Gun hamnade långt från final, men hennes 1.24

på 100 m bröstsim var dock det bästa individuella lopp 

hon gjort på lång bana.

Ingen finalist denna dag alltså, men trots att vi alla 

är simentusiaster kändes det faktiskt skönt att kunna 

åka hem på dagen för att morgonen därpå få träna i fina 

sköna, lugna Tibblebadet.

Vårt i särklass bästa SM var slut. Hoppas våra supportrar 

inte kräver samma stordåd nästa gång. Vi i A-gruppen

kommer att jobba vidare så bra vi kan, men det gör kon-

kurrenterna också - kanske med sikte att slå oss. Men 

ingen skall ju få bada sig till segrar över TÄBY SIM. 

Eller hur simmare?

Gunnar F

/0



FRÅN TRÄNINGSLÄGRET I
ENKÖPING 8- 15 augusti.

Söndag 8.8 var sedan länge bestämd avresedag för crawl,

medley ock B-gruppen till simmarens träningsläger i En-

köping.

Efter den sedvanliga jakten på nyckeln till badet lyckades 

vi få fram plattor dolmar och snoddar.Ett stort gäng av 

simmare och skjutsvilliga föräldrar hade då hunnit sam-

las trots värmen. Sammanlagt var vi 19 simmare ,två trä-

nare och en ledare.

När hela karavanen lyckats leta sig fram till Korsängs- 

skolan som vi i en vecka skulle bebo,började problemen. 

Skolan var låst och inte en människa syntes till. Snälla 

föräldrar gav sig ut på jakt efter någon ansvarig.Själv 

åkte jag iväg till polisen. Enköpingspolisen visade sig 

ha en unik gatuservis som bestod av en porttelefon man 

fick gasta i.De kunde inte hjälpa oss, men pizzerian på 

vilken vi skulle utfodras under lägret låg runt hörnet. 

Vi gick dit. Där mötte oss en vänligt leende Algerier. 

Jag presenterade mig ach sa att nu var vi från TÄBY SIM 

här.Jaha,svarade han och visade oss till ett bord.

Nej , Nej, sa jag.Vi är här på läger och vi ska ju äta 

tre mål mat om dagen här.

Jasså, svarade han fortfarande lika vänligt leende. 

Jag kände hur svetten bröt fram.

- Det har varit bestämt sedan maj, försökte jag.

- Ja, ja sa han. Hur många är ni?

- 22 stycken.

Det möttes med ett skratt.

Oj, Oj, Oj. Vi bestämde i alla fall vi skulle komma lite 

senare och bestämma detaljerna.
Medans jag svettats av nervositet i pizzerian hade simmarna
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kommit in i gymnastiksalen och blåst upp sina luftmadras-

ser. Föräldrarna vinkades av och Ulla, Viktor och jag var en-

samma med ansvaret för ett piggt gäng simmare från 11 - 14

år (och så Björne förstås som fick visa sina muskler när 

respekten för oss inte räckte längre.)

Efter lunchen som vi serverades av smått chockade servi-

törer begav vi oss allihop till badet.Från skolan såg 

badet ut som ett plåtprovisorium,men det visade sig vara

ett nybyggt sportcentrum med en fin dock något varm bassäng. 

Första dagen avslutades med olika spel och en månskens-

promenad för en del.

Det var fullmåne hela veckan så svärmargänget hade hög-

sesong.

Svärmargänget var ett väl sammansvetsat gäng bestående 

av Loa,Ingeborg, Erik och Mona. Trots trackning och pikar 

var de ständigt ute och svärmade.
På måndagen började den regelrätta träningen.

Ullas grupp fick ha tidig träning d.v.s kl 9 - 10.15. 

Det gänget bestod till stor del av killar och Susan som 

väl trivdes bra med sällskapet får man hoppas.

Min grupp kunde ta det lite lugnare och gå hem till skolan 

och läsa en Starlet eller Tarzan som kunde inköpas för

50 öre i en något suspekt "Hälsokost"affär. Efter träningen 

var det lunchdax. Maten var perfekt och humöret verkade 

vara i topp.Trots hård träning pladdrades det friskt vid 

matborden.Magnus till och med på franska till pizzakill-

arnas stora förtjusning.

När lunchen var avslutad gick de flesta en runda på stan 

eller traskade hemmåt. Aktiviteterna på eftermiddagen

var hägst skiftande.Svärmarna läste Starlet. En del hoppade 

höjdhopp och Fredrik hade sin egen sysselsättning. Nämligen 

att trackasera mig för min figur + alla andra som hette 

Eva vilka enligt honom var tjocka...

FY FREDRIK! Du fick nog hostan som straff. Apropå hosta,

så var det vårt värsta gissel under lägret.

/2.



På tisdagen började Loa och Fredrik hosta under morgonp

asset. De trodde det berodde på vattnet eller på luften

i simhallen,som hade närmare 80% luftfuktighet.

Onsdag morgon bröt vi träningspasset p.g.a hostatacker 

från alla håll. Vi började tänka på hemfärd. Vilda planer 

smiddes om träningsläger i Tibble, med mat på Tjuren i

Täby Centrum. Ulla och jag deppade.

18 hostiga simmare och Mats på sjukhus efter ett enormt 

fall från en matta på 3 dm. Har man otur så har man.

På efetermiddagen vägrade alla att simma. Den snälla bad-

personalen kollade alla värden på vattnet och det kon-

staterades att de var okay. Kanske var det luften som fram-

kallade torrhostan.

Torsdag morgon körde vi igång igen.Dörren öppnades så det 

blev korsdrag genom hallen. Puh. Mycket bättre luft och 

färre hostatacker. Träningen fortsatte och man måste säga 

att träningsviljan var enorm.Ullas grupp fick en daglig 

genomkörare på sammanlagt mellan 5 och 7 tusen meter. 

Mina simmare simmade ungefär 8 - 10 tusen m per dag.

Duktiga tjejer och killar, eller hur?

Dagsrutinen var idialisk. Äta, simma, äta, vila, simma, 

äta, spela bingo, sova.

Helt plötsligt var det lördag och efter en extra fin middag, 
biff med lök och efterrätt som pizzerian bjöd på, hade
vi fest.
Alla betalade 5 kr och Kristina fick det stora uppdraget 

att inhandla tårtor, saft och priser till frågesporten. 

Alla föräldrar som läser detta,fråga era barn som var med 

på lägret vad hamnstäderna till Rom och Aten heter:
Efter frågesporten åts det tårta och saft och sedan 
blev det beckmörkt och dansen skulle starta. Allas vår

lilla maskot Klas, Ullas som, fick låna en ficklampa och 

kollade att allt gick rätt till???????????????????????

Kristina bjöd tränarna på lite mysigt att äta och dricka,

13



så vi också fick ha lite kul medans svärmarna ch de andra 

höll igång. Klockan tolv var det äntligen tyst och alla
låg i sina sängar.

Sista dagen var alla trötta. Sjusovarna Eva och Britt—Marie 

var nästan omöjliga att väcka. Trots tröttheten prestera-

des fina tider på 800m som var söndagens uppgift. Alla slog 

personligt och jag blev som vanligt iknuffad under skrik 

och skratt.

Sista lunchen åts på pizzeria Pepparoten och det blev ett 

sorgligt avskedstal som hölls av Anders på svenska och

av Magnus på franska. Magnus lovade att skicka kort, glöm 

inte det!

Ja, sen var lägret slut. Alla packades in i bilar och fors-

lades mot Täby. Jag kan bara hoppas att alla haft lika 

trevligt som Ulla och jag. Alla simmare har varit toppen 

och stämningen på topp.

Jag hoppas bara att alla hänger på och tränar vidare så 

vi får åka på ett lika trevligt läger nästa år..

Hälsningar
Eva

14



SIM salabim

En kampanj  för  s immot ion f rån Svenska s imförbun-
det ,  Svenska L iv räddningssä l lskapet /  S imfrämjandet .

-håll kroppen i TRIM!

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

piggare.

❑ Simning passar  för  a l la  å ldrar .  Jät te f in  fami l jemot ion.
Småtävlan inom familjen. Skillnaden i prestationsförmåga
mellan män, kvinnor och barn är mindre här än i många and-
ra 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.


