


HÄR KOMMER NYA STÄNK 

med följande innehåll:

— Skildring från Cecilia Epsteins resa till Israel.
— 1977 års KM

- Tävlingskalender

— Rapport från JSM i Västerås 

—  Information om sommarens träningsläger

-  Skildring från Botkyrkacupen 

- D:o från inomhus-SM i Malmö

Än en gång ber jag om fler bidrag och uppslag om hur klubbtidningen 

bör se ut innehållsmässigt. Kanske någon grupp vill berätta hur de 

upplever sina träningspass? Kanske någon förälder eller aktiv vill 

ifrågasätta någon företeelse inom klubben, som skulle kunna skapa 

en kreativ debatt? Kanske någon tränare vill berätta hur han/hon 

upplever instruktörsjobbet? Eller något annat.

Välkommen med Ditt bidrag!

Gunnar F
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Stipendieresa till Israel.

Som yngsta svenska deltagare i den 10:e Makkabiaden i Israel 

var jag under juli månad med i simtävlingarna. Makkabi-

aden är en tävling mellan judisk ungdom från hela värl-

den och den räknas som likvärdig ett olympiskt arrange-

mang. Totalt deltog 37 länder med 3.000 aktiva. Från 

Sverige reste en grupp om 93 st. och vi var represente-

rade i de flesta friidrottsgrenarna samt fotboll, bad-

minton, volleyball, bordtennis och simning. Vi bodde 

utanför Natanya i en stor förläggning tillsammans med 

deltagarna från Holland och England. Den högtidliga in-

vigningen gick av stapeln i Tel-Aviv och tävlingarna 

under den 12 dagar långa Makkabiaden hölls på olika plat-

ser i landet, Simtävlingarna hölls i Tel-Aviv under de 

första tävlingsdagarna, men resultaten för svenskarna 

kunde varit bättre. Vi erövrade en 6:e placering som

bäst i 100 m frisim. För övrigt placerade vi oss på 

10:e plats i medaljtabellen med 2 guld, 4 silver och 

6 brons.

För mig har det varit en enorm upplevelse att vara med

i ett så stort tävlingssammanhang, att för första gången 

komma till Israel och att uppleva den internationella 

sammanhållningen mellan judisk ungdom. Avslutningscere-

monierna hölls i Jerusalem. Alla de olika nationerna

i sina respektive tävlingsuniformer tågade i procession 

3 km genom den gamla bibliska staden och det kändes 

nästan overkligt att jag själv fanns bland deltagarna. 

Vi stannade vid klagomuren och många av oss bytte täv-

lingströjor och märken. Innan vi startade marschen fick 

vi en lunchlåda med kyckling, päron och plommon. (Den 

vanligaste maträtten som vi fick varje dag till lunch 

var kyckling och kalkon i olika former, med eller utan 

apelsin till. Vi kände oss nästan som flygfän efter 12 

dagars kyckling- och kalkondiet!) En del av oss hann 

också att byta landslagskläder med andra länders deltag

are. Truppen såg ganska lustig ut när vi marcherade 

eftersom förtruppen hade kvar sitt lands dräkt medan ef-

tertruppen hade bytt bort sina originaluniformer.

Vid sidan av mina egna tävlingar försökte jag titta på så 

många andra idrottsgrenar jag kunde. Dessutom besökte
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jag under en hel dag en kibbutz där man sysslade med 

nötboskapsuppfödning.

En lustig episod inträffade när vi anlände till Tel-Avivs 

flygfält Ben Gurion. Vi fick vänta på bussen som skulle 

transportera oss till våra förläggningar i nästan två 

timmar mitt i natten. I den stora vänthallen började 

därför vårt volleyballag att träna och det såg ganska ro-

ligt ut i den ödsliga hallen. Även flygplatsvakterna 

tyckte tydligen att initiativet var gott, för dom bad

att få vara med och spela.

Sista natten fick vi flytta från vår förläggning i Green 

Beach i Natanya till Makkabiadbyn i Ramat Gan utanför 

Tel-Aviv.

Resan blev för mig en oförglömlig upplevelse som jag 

tror kommer att öka mitt intresse till fortsatt sim-

träning. Jag siktar inte på att bli någon storsimmerska

men varje framgång gläder mig naturligtvis. Därför är jag 

tacksam för den uppmuntran som jag fått av Täby Sim och 

Täby kommun.

Cecilia Epstein
Gripsvallsv. 24

1 8 3  4 1  T Ä B Y
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1977 års KM

1977 års klubbmästerskap avhölls den 29-30 oktober. Som vanligt blev de 

s.k. öppna Sprintermästerskapen den populäraste och "tätaste" grenen. 

Fjolårssegraren Hasse Liden  var helt ohotad eftersom Pelle Holmertz från 

Motala ej deltog.(Ingen annan i Sverige kan ju slå Hasse på 50m frisim) 

IFK Lidingö tänkte också vinna damernas tävling, men vår egen Anna Rainer 

ville annat. Hon tänjde sig en tiondel före Lidingös Cathrine Feldstein 

och avgick med segern.

Damernas veteranklass var liten men naggande god. Alla (två) som deltog

gick under 39 sekunder. Vilken klass! Bibi Ritzén var tvåa på 38,7 och

Ulla Scherdin näst sist på 38,5.

Herrarnas veteranklass vanns av en otränad, orakad men otroligt laddad 

Gunnar Fornander som bara tycks bli bättre för varje år.

Den "vanliga" tävlingen hade inga större sensationer att bjuda.

De yngsta klasserna dominerades av Britt-Marie Hansson på flicksidan och 

av Per Corneliussen på pojksidan.

Mellanklassen på flicksidan är generande tunn medan den på pojksidan är 

riktigt slagkraftig. Herrarna Björn Walheim, Torbjörn Lindström, Rolf 

Nordfors, Magnus Berg m. fl. bör kunna utgöra hyfsade lag till vårens 

SUM SIM.

I de äldsta klasserna var en del av profilerna av olika anledningar inte 

med vilket gjorde tävlingen något avslagen.

Stormästare för damer blev Pernilla Henriksson - inte oväntat, men efter 

hård kamp med Asa Royne.

Robert Aspegård blev herrarnas stormästare utan att ha vunnit en enda gren. 

Allsidigheten avgjorde.

GF
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TÄVLINGSKALENDER

APRIL - JULI

APRIL

8 Norrortssim, Tibblebadet

15 S:t Erikssim, 400m fr + 100/200m fjäril, Forsgrenska + GIH

22 "Run-Sim" med "Flick-10-manna", Torvallabadet

23 "Dam-10-manna" , Sundbyberg

MAJ

1 "Kringelsim", Södertälje

6-7 SUM SIM regionsfinal, Tureberg + "B-final", Akeshov

20-21  SUM SIM riksfinal, Borlänge

27-28   DUM SIM + sprint cup, Jakobsbergs simhall, Järfälla 

29-1/6  Utomhus-DM, Eriksdalsbadet

JUNI

3 Viking Knatte Cup, Vallentuna

18 Spårvägens nationella, Nälstabadet

JULI

7-9 Simjuliaden, Eriksdalsbadet

15 Kvaltävling, Vallentuna

20-23 Utomhus-SM, Landskrona
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Junior  -  SM

i  Västerås  2 -4  dec .   -77

Till detta mästerskap åkte vi TÄBY SIMmare utan några förhoppningar om 

framskjutna placeringar. Denna höst 1977 hade ju blivit en förkylningarnas 

höst så någon kontinuerlig grundträning hade vi nog inte bakom oss.

På torsdagen installerade vi oss på ungdomshotellet Wasa, som inte var av

den allra högsta klassen, men som hade den fördelen att det låg c:a 5 min

promenadväg från badet.

Som väntat var våra simmare inte i sitt livs form generellt sett, men det 

fanns ett lysande undantag som gjorde att detta JSM blev vårt bästa mäster-

skap hittills. Det var Pernilla "Pea" Henriksson, som både visade snabbhet 

och uthållighet samt ett härligt flyt i frilimmet, eller vad säjs om 

följande resultat: 100m frisim (bara "på skoj") 1.00,83 (pers) plac. 16, 

800m frisim 9.03,06 distriktsrekord med 11 sek. plac. 2, 400m frisim 4.25,83 

distriktsrekord med 4 sek. plac. 2, 400m ind. medley 5.14,44 en sek. över 

pers (undra på att hon var trött denna tredje dag efter alla hårda lopp) 

plac. 4. Men kanske roligast med Peas storform var att våra lag tack vare 

den kom på pall alla tre. Närmast seger var 4x200m frisimslaget som kom

tvåa efter en rafflande jakt på Västerås SS som emellertid höll

undan. På 4x100m frisim och 4x100m medley kom vi trea. Vi trodde kanske

att vi skulle få en bra placering på 4x200m, men att vi kom på pall i alla

tre lagkapperna var nog en överraskning för alla.

Det var emellertid inte bara Pea som nådde individuell final. Anna Rainer, 

som plötsligt har blivit ryggsimmerska av hög klass knep en poäng genom att 

komma sexa i finalen på 100m ryggsim.

Övriga resultat var som sagt var mediokra, åtminstone i de individuella 

loppen. I lagkapperna tycks simmarna kunna lyfta sig i håret lite extra 

som t.ex. Asa Roynes fjärilslopp i finalen på 4x100m medley eller Kickans 

bröstsimslopp i andralaget.

I poängstriden mellan klubbarna blev vi delad 5:a, endast två poäng från 

att bli trea. I simförbundets organ Simsport nr 12/77 står TÄBY SIM som 

10:e klubb i landet på seniorsidan när man har räknat ihop alla SM-poäng.
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Märk väl att man då får räkna vattenpolo, simhopp och konstsim. Vi har alltså 

nått en 10:e plats med bara simning: Att vara 10:a i Sverige - är inte det "

allsvensk klass" ? Ser man till utrymmet i pressen så kan man ju undra....

Gunnar
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Sommarens läger

Så här års är det väl hög tid för familjerna att planera in semestrar o.d. 

inför sommaren. Vi har till denna sommar tänkt oss träningsläger för ett 

ganska stort antal simmare.

Preliminärt ser lägerprogrammet ut så här:

A-gruppen: Plats: Zandvoort i Holland

Tid: 25/6 - 9/7

Tränare: Gunnar Fornander

B-gruppen: Plats: Filipstad

4/8 - 13/8

Tränare: Björn Royne

C-gruppen: Plats: Kumla

Tid: 28/7 - 6/8

Tränare: Gullan Henriksson

Medley+2-dagars: Plats: Filipstad

Tid: 13/8 - 20/8

Tränare: Ulla Scherdin

Förutom nämnda tränare kommer minst en förälder finnas till hands som 

ledare och ev. också någon hjälptränare.

Kostnaden kan vi ännu inte ange då vi behöver få in en del prisuppgifter först.

OBS!!!

Om någon har tips på jobb för A-gruppen som kan ge slantar till Hollandslägret 

så är jag tacksam om ni hör av er till

Gunnar F
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Botkyrkacupen
11  -  12 m a r s

Vi träffades i Tibblebadet kl. 8.00 på morgonen, packade in oss i bilar 

och körde iväg mot Botkyrka. Dom hade sagt att simhallen skulle ligga 100m 

från tågstationen. Och vi från TÄBY SIM gick på det förstås. Det blev 

sight seeing runt hela Botkyrka innan vi slutligen hittade den på ett

öde fält.

Insimningen började kl. 9.00 . Så kvart över 9 låg vi i bassängen i ett

hårt insimningsprogram under Gullans kommando. Kl. 10.00 började pass

1. I gren 1 skulle Robban och Magnus representera TÄBY SIM på 100m

bröstsim pojkar-65. Tid 1.44,1 resp. 1.45,3.

Sen var det Carinas tur i samma distans. Efter dom grenarna hade vi hämtat 

oss från förvåningen att innan varje heat fick simmarna samlas och tåga 

fram till musik. Vid varje startpall stod en korg att lägga kläderna i. 

Carinas stående kommentar: "Man känner sig som en EM-fantast!"

I gren 4 skulle Bea K simma 100m fjäril. Hon var så nervös att hon inte 

riktigt förstått det där med samlingen, så hon kom ensam inspringande en 

minut efter dom andra. Då lättade trycket på ledare och publik som började 

skratta i stället för att bita på naglarna och tugga på mössorna som dom 

gjort tidigare. Även om det var stressigt i starten fick Bea en fin

tid på 1.38,4.

Två grenar efter det var det andra Beas tur att simma 100m medley. Tid: 1.38,

9. I gren 9 simmade Mats och Per C 100m rygg pojkar-65.

Efter första passet kastade vi oss som vargar över maten. När alla ätit 

gick vi ut på jakt efter en kiosk. Vi fick gå 2 km innan vi hittade någon. 

På hemvägen gick vi 400m. Vi hade gått en omväg fyra gånger så lång dit. 

Men det är bara bra att motionera.

När vi kom tillbaks började dagens höjdpunkt: Lek och plask i lilla bassängen, 

eftersom stora bassängen bara var till för tävlingar o.d. Till råga på allt 

var omklädningsrummen låsta, så det var bara att byta om ute vid bassängen, 

trots att somliga killar blev generade när tjejerna bytte om. Sen hade vi 

tävlingar i lilla bassängen under Gullans ledning. (som om vi inte skulle

få nog av tävlingar den helgen) Så var det bara att hoppa i stora bassängen 

igen och börja simma in.

11/3
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Dom som inte hade varit med på förmiddagspasset kom inte förrän det var
10 minuter kvar till första start. Dom hade förstås inte heller hittat hit. 

En tämligen svårhittad bassäng alltså.

Andra passet började med 100m bröst. Där var Maria Campos med från TÄBY SIM. 

Sen var det småtjejernas tur, alltså 68:or och yngre som skulle simma 50m 

rygg. Bäst tid utav Täbysimmarna hade Maja E. som var väldigt nära medalj. 

Hon kom på 4:e plats med tiden 48,5 men dom andra hade också fina tider. 

Grenen efter det var det Robban, Mats och Per som skulle simma medley. En 

missnöjd Per fick tiden 1.26,0, Robban 1.30,3 och Mats 1.29,5.

Sen var det Carina och Annika som skulle simma samma som killarna. Carina, 

som var lika missnöjd som Per, fick tiden 1.36,5 och Annika 1.28,5.

Efter det kom det snabbaste simsättet frisim. Det var Ola och Niklas som 

skulle simma 100m. Där fick Ola det stressigt och höll knappt på att

komma till start, eftersom en annan simmare hade invaderat hans 

startpall. I den näst sista grenen för dagen simmade Bea N 50m fjäril på 42,5.

Så skulle 68:orna simma lagkapp 4x50m frisim. Laget bestod av Maj-Britt, 

Elisabeth G, Maja E, och Cecilia B. Dom fick en fin tid på 3.12,1.

12/3

Vi samlades i Tibblebadet kl. 8.00 på morgonen. Alla sömniga utom Gullan

(som vanligt) som sprudlade av energi. Idag hittade vi till simhallen på

en gång. Vi kastade oss i det vita vattnet, som var om möjligt, ännu mer

klorerat än igår. Annika som alltid brukar tappa sin badmössa, skulle låna

Peas gamla badmössa med band under hakan. Det gick inte så bra, för när

man inte är van vid det , är det lätt att man kvävs. När insimningen var

över satte vi oss att vänta på vår tur.

Magnus, Robban, Mats och Per skulle inleda i pass 3 med att simma 100m 

frisim pojkar-65. Alla fick fina tider, särskilt Robban som gjorde 1.19,0. 

Efter det skulle Annika (utan badmössa), Carina och Britt-Marie simma. 

Britt-Marie var inte vän med bassängen och kom därför 3 seunder från pers. 

Annika och Carina slog pers med 1 resp. 3 sekunder. I gren 30 simmade Bea N 

100m frisim flickor-67 och fick tiden 1.27,2.

Nu skulle Ola och Niklas simma medley. Vi betänkte Olas fjärilsim lite, men 

vi bedrog oss. Efter 25m lag han ganska bra till. Han hade kommit på att 

det gick mycket snabbare med bröstbentag till fjärilen, så han fick en 

jättefin tid på 1.30,5. Niklas fick 1.35,2 - också bra.
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Så var det Bea K:s tur på 100m medley. Tiden blev 1.32,2.

Sen fick Täby sin första medalj: Dom som var med att kamma hem den var

Ola R, Per C, Robban M och Mats S som simmade 4x50m frisim och fick en

bronsmedalj på tiden 2.27,6. Bra gjort!

Efter det var det BMH, Annika L, Carina S och Bea K:s tur att simma samma 

sak. Dom blev utmobbade av killarna för att dom inte fått medalj. Alla blev 

därför jätteförvånade när speakern sa att dom kommit trea dom med, för 

Tumlarna blev diskade. Så Bea K som hade försvunnit, kom som vanligt 

springande efter dom andra. Efter det var pass 3 slut.

När vi bytt om skulle vi gå på promenad och gick till en backe 300m ifrån 

badet. Alla hade olika medel att ta sig ner för backen. En del åkte på 

Gullans vitmadrass som var med. Ola hade hämtat en sopskyffel på ditvägen. 

Men dom flesta åkte på ryggen på täckjackorna nedför. Speciellt Bea K:s 

jacka var det glid på.

Efter det gick vi till kiosken och köpte glass och 10 kg Dextrosol. På hem-

vägen hade vi ett litet nätt snöbollskrig. När vi kom tillbaka skulle vi 

äta.En del vräkte i sig och en del åt ingenting alls.(troligen p.g.a. 

nervositeten) Sen skulle vi bada i lilla bassängen igen. Alla badade utom 

Annika och Britt-Marie som låg på luftmadrasserna och snarkade.

Sen började sista passet. Då skulle Lars K simma 50m bröst och det klarade 

han bra. Efter det var det syster Maj-Britt som skulle simma detsamma.

Nu skulle det bli rygg. Det var Bea N och Anna W som simmade 100m.

I gren 41 simmade Ola och Niklas 100m bröst på ganska bra tider. Lisa V 

och Bea K simmade i gren 42 100m bröst. Bea simmade på 1.44 och slog sitt 

pers med 4 sekunder.

Nu var alla trötta på simning. Men det var två grenar kvar. I den första 

simmade Per C 100m fjäril på tiden 1.20. Nu var det bara Annika L och Britt-

Marie H kvar. Annika gick på darrande knän fram till startpallen och 

simmade in på 1.36. Som vi hoppats tog Britt-Marie guldmedalj på tiden 1.16.

Men det fanns nackdelar med att vinna också.När vi andra åkte hem lämnades 

Gullan och Britt-Marie kvar för att mottaga medaljen. Alla var nöjda men 

trötta när vi släpade oss ut mot bilarna för att åka hem. Även om vi var 

trötta tyckte vi det hade varit roligt att få komma ut och tävla.

Vi hade jättefina ledare och speciellt Gullan ska ha ett stort

H U R R A !

Annika Lindström och Carina Scherdin
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Inomhus - SM   1978

i Malmö

På onsdagkvällen lämnade vi Stockholms centralstation, med ögonen 

tindrande av förväntan.

Vi kom fram till ett vårlikt Malmö kl. 07.00 på morgonen. Yrvakna tog vi 

vårt bagage och började traska. Vi traskade gata upp och gata ner (med små

pauser för att bagaget var så tungt) Till slut nådde vi målet - Teaterhotellet: 

Efter att ha slukat lite frukost och sett oss om i staden tågade vi iväg

mot badet. Badanläggningen var toppen: Det fanns både en 25-metersbassäng

och en 50-metersbassäng. Vattnet i bassängerna var salt - det var bra för

då gick det snabbt, men det smakade inte gott precis.

På fredagen förvandlades Malmö som i ett trollslag; från att ha varit vårlikt 

till rena rama snölandskapet med tillhörande snöstorm. Trots detta satte 

tävlingarna igång - det var nämligen inomhus-SM.

"Nidde" var först i vattnet på 200m fjäril och visade vägen för oss andra 

genom att ta sig till final. Äntligen fick hon visa vad hon går för. 

Grattis: I finalen kom hon sjua.

Sedan var det laget på 4x200m frisim. I försöken simmade Anna, Fia, Pernilla 

och Asa så bra att laget gick till final. I finalen byttes Fia ut mot klubbens 

nyförvärv Carina Hassel ( f.d. Väsby-simmare) Hon överaskade alla genom att 

göra ett verkligt panglopp. (I och med det var hon också given till laget

på 4x100m frisim på lördagen. Det laget gick däremot inte till final trots 

fina insatser av alla)

På kvällens finalpass var Pernilla i direktfinal på 800m frisim där hon 

slutade som 4:a.
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På lördagen var Anna den som var först i vattnet på 100m ryggsim. Även hon 

"kirrade" en finalplats. I och med att hon kom 6:a i finalen vann hon en 

LP-skiva med Teddy Boys (hi hi).

Pernilla och Asa slutade totalt på 3:e resp. 5:e plats på 400m frisim (Det 

gav en massa poäng till klubben)

Sista tävlingsdagen inleddes för vår del med 200m frisim för damer. Där

simmade Asa och Pernilla men de lyckades inte ta sig till final. Senare

däremot kom Pernilla till final på 400m medley. I finalen kom hon 7:a.

Carina simmade 200m ryggsim i försöken och slog pers med 3 sek. Bra:

I försöken hade vi två lag med på 4x100m medley. I dem ingick Cilla,Kickan,

Carina och Fia i andralaget och Anna, Helena, Nidde och Pernilla i första-

laget. Det senare slutade på 4:e plats i finalen. Där byttes Nidde ut mot

Asa.

Som kanske alla vet så resulterade Pernillas fina insatser till plats-i 

juniorlandslaget till 7-nationers i Belgien och till seniorlandslaget 

mot Västtyskland i maj.

Roliga sevärdheter var när Mikael Tredahl tog Anders Norlings svenska 

rekord på bröstsim, på damsidan överaskade Eva-Marie Håkansson genom att 

slå svenskt rekord på en pangtid.

Den kvinnliga X-Täbysimmaren Lena de Val vann både 100 och 200m fjärilsim. 

Den Manlige X-Täbysimmaren Hasse Liden kom 4:a på 100m frisim.

TÄBY SIM slutade som 11:e klubb.

Det var ett kul och lyckat SM.

Fia och Kickan




