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STÄNK från TÄBY SIM

TÄBY SIM
- Föreningen för simsport och motion -

Adress: Simhallen, 183 36 TÄBY
Tel.nr: 768 15 44
Pbstgiro: 14 77 00 - 9 (medlemsavg), 81 55 5 - 5 (ekonomi)

Kansli: Ligger i simhallen, bakom spärrarna, på entréplan.

Huvudtränare: Gunnar Fornander 768 48 13

Plask & lek ansvarig: Carl Johan Hellman, (hem) 510 506 05
Elisabeth Wilson 510 104 00

Ansvarig tränare - Konstsim: Elisabeth Andersson, 758 82 06
Susanne Shelley 768 70 37

MBK ansvarig: Viktor Epstein, 656 58 11

Valberedning: Joakim Zuhr, smk (hem) 753 21 24
Susanne Shelley 768 70 37
Gunnar Fornander (arb) 768 48 13

STYRELSEN
Ledamöter
Ordförande: Carl Johan Hellman (hem) 510 506 05
Simkommitté / v. ordf: Börje Jacobsson 560 306 62
Kassör: Lennart Grandell 758 90 26
Sekreterare: Lennart Andersson 758 82 06
Infokom: Annelie Blomgren 768 02 88
Tävlingskommitté: Nils Forslund 756 31 96
Utbildningskommitté: Bo Mattsson 756 64 10
Stöd & Resurskom.: Ingrid Olsson 732 91 15

Elisabeth Andersson 758 82 06

Suppleanter
Simkommitté: Mikael Sjöberg 512 370 87
Kassör/ekonomi: Elisabeth Larsson 510 106 37
Info: Jonas Lögdberg 755 81 51
Tävlingskommitté: Barbro Malmström 756 11 82
Utbildningskommitté: Magnus Gustavsson 510 514 40

Stöd& Resurskom.: Kerstin Stamyr 756 11 08

Adjungerad
Simmarrepresentant: Mikael Frisk 756 18 25
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Ordföranden har ordet

Tack alla TÄBY SIMmare för ett mycket framgångsrikt 1994. 
Tävlingsmässigt har vi lyckats mycket bra. Inte minst har det märkts att en 
ny generation är på väg såväl inom tävlingssimningen som inom konstsim! 
Även inom rekryteringen börjar ett ljus synas i tunneln - bra jobbat alla 
tränare med Gunnar och Elisabeth i spetsen! Förresten - härligt att se dig 
tillbaka Elisabeth, efter din sjukdom.

Inom barnverksamheten har klubben efter mycket slit fått lite bättre ord-
ning på köerna. Att det finns behov av våra aktiviteter visste vi. Men att 
behovet är så stort att vi har en kö på ca 450 barn kunde vi inte ana. För 
närvarande kan vi inte lösa behovet då vi saknar såväl tränare som 
tillgång på bra bassängtider. Nya idéer inför sommaren finns.

Så ett tack till alla ansvariga för 20-års festen. Den blev en höjdare med 
lagom ambition och många unga och gamla samlade. Har du skaffat 
Jubileums-STÄNK? Den finns på kansliet för en billig penning, 10 kr, och 
innehåller mycket läsvärt.

Jag hade förmånen att vara vid Växjö vid SM i simning för ett tag sedan. 
Vår trupp var inte så stor men naggade god. Daniel "förkovrar" sig i USA så
det blev inte så många medaljer som tidigare. Men ett lejon har vi kvar
hemma- Jonas!Du är beviset på att man är som bäst i din ålder. Tänk
om du kunde få satsa till 100% på din simning! Jag är övertygad om att
övriga i landet bara skulle få se fotsulorna på dig under loppen.

Så några ord om alla föreningars akilleshäl idag - ekonomin.Trots ett 
omvälvande och något stökigt 1994 har verksamheten i stort sett gått ihop. 
Prognosen i halvtid var inte så ljus men med idogt arbete från många blev 
det bättre. Vi skall ta lärdom av detta då framtiden sannolikt aldrig kom-
mer att bli som på det "glada" 80-talet. Några enkla regler: betala din 
medlems- och deltagaravgift omedelbart (tränare - sprid inbetalningskorten!), 
vänta inte på inbetalningskort om du är passiv medlem - du kan betala medlemsav-
giften direkt på pg 147700-9, tränarna skall vara noga med aktivitesuppföljningen 
och det är viktigt att hitta bra och billiga lösningar när vi driver våra aktiviteter. 
Dessutom skall vi ha en hög kvalitet i verksamheten - då får vi positivt gensvar 
från alla inblandade, kanske även från kommunen.
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Slutligen! Det stundar till ÅRSMÖTE den 23 februari kl 1900 i Tibble 
Sportcentrum. Kom dit och påverka, du som är medlem. Ny styrelse skall 
väljas och kanske just DU har synpunkter som är viktiga för vår klubbs 
framtid.

Carl Johan Hellman 

ordförande

TÄBY SIMS avgifter 1995

a) Medlemsavgift för helt kalenderår
100 kr för ungdom (t.o.m. det år man fyller 20 år) 
150 kr för vuxna

b) Deltagaravgift per termin

Elitgrupp 5-8 pass/v   875 kr
A-grupp 5 pass/v 750 kr
B-grupp 5 pass/v 650 kr
C-grupp 4 pass/v 575 kr
Medley grupp 3 pass/v 500 kr
Crawl grupp 2 pass/v 450 kr
Sluss grupp 1 pass/v 350 kr
Plask & Lek 1 pass/v 350 kr
Masters 400 kr
Konstsim 500 kr
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Gunnar har ordet

Hej alla simmarvänner!

God fortsättning på 1995 - som verkligen har rivstartat. Seniorernas kort-
bane-SM är redan avverkat. Som Du läst i lokalpressen har han lyckats 
igen - den fantastiske Jonas Lögdberg. Han kan det där med mental 
uppladdning! Det finns mer att läsa om SM bland Börjes rader. Låt mig 
bara uttrycka min uppskattning över att "styrelsegubbarna" Börje och 
Carl Johan var med och gav support. I många klubbar lever simmare och 
tränare i sin värld och styrelsen i en annan, men i TÄBY SIM upplever jag 
det inte så.

Klubbmästerskapen är också genomförda. Det är alltid en rolig tävling. 
Redan nästa år tror jag vi är bredare i de yngre klasserna som var tunna nu, 
särskilt på flicksidan. Grattis Karin, Miriam, Micke och Jon till total- 
segrarna. Grattis alla som "persade", för det var många, såg man vid en 
genomgång av resultatlistan.

Nu på söndag blir det nybörjartävling i form av Februaridoppet och i nästa 
vecka får våra främsta mäta sina krafter i internationellt motstånd, då 
Swimming World Cup arrangeras i Malmö.

Och varje dag tränas det! På alla nivåer. Och ännu fler vill vara med. Just
nu står det ett 60-tal på väntelista till sluss och ett 70-tal till crawl. För att
inte tala om Plask o Lek där de väntande räknas i 100-tal! Mer träningstid
och fler ledare står högt på önskelistan nu. och varje dag dyker det upp
problem! Men problem är ju till för att lösas, som Carl Johan säger, och det
försöker vi göra. Med betoning på yi. Därför hoppas jag att alla hjälper till
när det behövs för att TÄBY SIM skall fungera på alla håll och kanter. om
jag vann en väldigt massa pengar skulle jag nog fortsätta att jobba lika hårt
som nu. Varför?

Ha ett gott och meningsfullt liv!

Gunnar
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Masters-DM i Tibblebadet
Söndagen den 20 november var det
så dags för vårt eget arrangerade
distriktsmästerskap för masters att
gå av stapeln. Vi var ett glatt gäng
på 14 simmare (9 killar och 5 tjejer)
som skulle försvara TÄBY SIMS fär-
ger och glädjande var att flera äldre
och tjejer hade slutit upp. Vår käre
ordförande hr Hellman var tävlings-
ledare och vår käre chefstränare hr
Fornander var speaker. De svarade
för i huvudsak goda arrangemang
med bara några smärre incidenter,
vilket vi återkommer till senare.

Den första tävlingsgrenen var 50 m 
frisim för damer och där tog en av 
våra äldre debutanter; Elisabeth 
Fredriksson, vår första titel i klass G 
(55-59 år) på 48,9. Att hon sedan var 
ensam startande i sin klass var ju 
knappast hennes problem. En kul 
triumf för Elisabeth som vanligtvis 
tillhör morgonbadarklubben, liksom 
de flesta andra av våra äldre. I C- 
klassen hade vi vår duktiga ex- 
chefstränare Anne Forsell med. Hon 
fick emellertid ge sig för gamla 
landslagssimmerskan Diana Sundin 
från Polisen som vann på svenska 
rekordet 30,01. Anne var tvåa på 31,
14. 1 A-klassen (25-29 år) hade vi tre
friska krafter genom Lotta Bäck-
man, Maria Hellberg och Kajsa 
Kardell. Kajsa, som Putte och Micke 
lyckats värva tillbaka från Solna, 
ledde länge loppet men fick ge sig 
för den starkt spurtande Cecilia 
Wangel från Järfälla som vann på 
28,19 mot Kajsas 28,33. Maria kom 
fyra på 29,52 och Lotta kom nia på 

31,41. Bra jobbat tjejer!

Den andra grenen var 50 m frisim 
för herrar. Där hade vi först vår 
äldste deltagare Björn Eklöf i klass 
H (60-64 år) som kom fyra i heatet 
efter en Hellas-trio på 42,85. Med 
lite träning gör du lätt under 40 
Björne! I G-klassen (55-59 år) sedan 
hade vi våra pålitliga ringrävar 
Heimo Auer och Roffe Hörner. 
Heimo visade som vanligt en im-
ponerande form och vann klart på 
31,94 vilket är remarkabelt med 
tanke på att han sällan simmar 
längre än 300m under tränings-
passen. Roffes insats var emellertid 
ännu mera beundransvärd. Han 
ställde upp med en till mer än hälf-
ten lam vänsterfot och lyckades än-
då bli tvåa på 36,36. En härlig insats 
av fightern Roffe som det krävs mer 
än en skadad vänsterfot för att hålla 
borta från en simbassäng. I E-klas-
sen (45-49 år) hade vi en debutant 
till genom Roffe Svensson som mest 
var med för att se och lära och kom 
fyra i heatet på 40,50. I B-klassen (
30-34 år) när undertecknad skulle 
simma hände kvällens första pala-
ver då Putte upptäckte att kantlinan 
var trasig. En s.k. longör följde se-
dan då tävlingsledare Hellman fick 
se till att en ny lina kom på plats. 
Sedan följde en tjuvstart innan vi 
äntligen kom iväg. Undertecknad 
slutade femma på 28,80. Putsning 
med 0,07 sekunder. JIPPEEE! I A- 
klassen (25-29 år) hade vi sedan "de 
tre musketörerna" d.v.s. Patrik "
Athos" Asp, Robert "Pothos" Jen-
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sen och Mikael "Armis" Frisk. Grab-
barna gjorde som vanligt en stark 
insats men kunde inte rå på Söder-
täljekillarna Anders Bladh och Per 
Nilsson som vann dubbelt på 24,29 
resp. 24,79. Putte trea på 25,25, Rob-
ban fyra på 25,38 och Micke femma 
på 26,40. Bara Frisken simmade 
något under sin kapacitet, men det 
berodde på att han p.g.a. smärre 
förkylningssymptom kände sig lite 
sjuk.

Den tredje grenen var 50 m bröst för 
damer. I C-klassen (35-39 år) fick 
Anne återigen ge sig för en gammal 
landslagssimmerska. Den här 
gången var det Britt-Marie Smedh 
från Polisen som vann på svenska 
rekordet 37,51. Anne var tvåa på 39,
70. I A-klassen (25-29 år) blev Lotta, 
som tränat flitigt med mas-
tersgruppen i höst, trea på 39,60 och 
vann den interna kampen över 
Anne med en tiondel.

Nästa gren var 50 m bröst för herrar 
och där tog Heimo sin andra titel för 
kvällen och vann G-klassen (55-59 
år) på 44,59. I F-klassen (50-54 år) 
blev Bo E Ahlgren fyra på 45,00. 
Men det mest uppseendeväckande i 
heat, och grenen överhuvudtaget, 
var segrartiden. Bröstsimsfantomen 
Mattias Kroner, tävlande för Hellas 
och tränande för Täby, vann på 
svenska rekordet 34,49! Bara segra-
ren för B-klassen (30-34 år), Igor 
Lashajko från Lidingö hade en bätt-
re segrartid. I E-klassen hade Roffe 
Svensson kunnat komma tvåa men 
blev tyvärr diskad för felaktig mål-

gång. De två Lidingökillarna 
Lashajko och Sjöström imponerade 
mycket med tider under 33. I A- 
klassen (25-29 år) hade vi ingen 
representant och det var synd. Efter-
som segrartiden inte var bättre än 
36,39 hade säkert någon av våra 
killar kunnat vinna den klassen.

I nästa gren 50 m rygg för damer 
hade vi bara en representant genom
Maria Hellberg i A-klassen (25-29 år).

Hon hade en stenhård kamp med
Väsbys Sofia Kraft ända in i mål.
Maria fick emellertid ge sig med
32,72 mot Sofias 32,63.

I50 m rygg herrar hade vi sedan två 
starka kort med Mikael Frisk och 
Martin Rogersson. Det är alltid en 
upplevelse att se Micke simma 
ryggsim och även om Martin gav 
honom stenhårt motstånd och ledde 
loppet upp till 25 så fick han ge sig 
för Micke de sista tio. Tiderna blev 
30,15 för Micke och 30,31 för Martin. 
Även om de var de enda deltagarna 
i sin klass så hade dom de två bästa 
tiderna av alla i grenen och det är ju 
bra nog.

På damernas 50 m fjäril fick sedan 
Kajsa revansch på Järfällas Cecilia 
Wangel i den yngsta klassen och 
vann klart med 30,60 mot 31,42, 
mycket imponerande.

I den sista individuella grenen: 50 m 
fjäril var det ånyo dags för Athos, 
Porthos och Aramis, d.v.s. herrarna 
Asp, Jensen och Frisk att ta bas-
sängen i besittning. Det blev en
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spännande och otroligt jämn kamp
där Robban blev den som drog det
längsta strået och vann klass A (25-
29 år) på 27,88. Putte blev tvåa på
27,98 och Micke trea på 28,08. Lik-
som på 50 rygg noterade Täbys 
grabbar de bästa tiderna i den här 
grenen sett till ALLA åldersklasser. 
En härlig trippel utförd av tre av 
mastersgängets verkliga klippor.

Sålunda var de individuella grenar-
na avklarade och vi tog oss raskt an 
lagkapperna där den första grenen 
var 4 x 50 m frisim mixed. Ett lag 
hade vi anmält i den yngsta klassen (
100-119 år). Det laget, liksom de 
övriga sammansatt av Micke Frisks 
utomordentliga organisationsför-
måga, bestod i tur och ordning av: 
Robban, Kajsa, Maria och Putte. 
Robban knockout öppnade med 25,
49 och sedan var det ren defilering.
Kajsa hade 27,95, Maria 29,06 och
Putte 25,94. Enda konkurrenten 
Lidingö utklassades med över 13 
sekunder. 1.48,44.

På 4 x 50m frisim damer hade vi 
också ett lag i den yngsta klassen. 
Tyvärr det enda laget där, men jäm-
fört med lagen i övriga klasserna 
blev tiden naturligtvis den bästa. 
Kajsa startade med 28,07, Lotta hade 
31,34, Anne hade 31,24 och Maria 
avslutningsvis 28,73 vilket gav en 
sammanlagd tid på 1.59,38.

Sedan följde gren 11; 4 x 50m frisim
herrar och här hade vi två lag med. I
klass D (200-239 år) hade underteck-
nad äran att simma med herrarna
Auer, Hörner och Eklöf. Roffe tog 
starten och simmade på 36,15 vilket 
var BÄTTRE än han gjorde indivi-
duellt. Heimo simmade andra på 
32,07, undertecknad tredje på 28,53, 
personligt med flygande, och Björne 
avslutade med 44,42. Sluttid: 2.21,17 
vilket i den hårda konkurrensen 
räckte till en fjärde plats av fyra lag. 
I A-klassen (100-119 år) hade vi så- 
klart våra torpeder Putte, Martin, 
Micke och Robban, men de skulle få 
stenhård konkurrens av Södertälje. 
Putte sam starten på 25,84 mot 
Södertäljes svagaste kort som hade 
27,21. Martin lyckades sedan knappt 
hålla ledningen med 26,46 mot Täl-
jes andreman som hade 25,63. Men 
sedan fick Micke ge sig mot Per 
Nilsson på tredje 25,59 mot 24,38 
och även om Robban gjorde en fu-
riös slutsträcka på 24,73 hjälpte det 
föga mot Anders Bladhs 23,57! Sö-
dertälje etta på 1.40,79. Täby tvåa på 
1.42,62.

På 4 x 50 m medley damer hade vi 
återigen ett lag i den yngsta ålders-
klassen och återigen fick tyvärr 
dessa damer simma ensamma i sin 
klass, men återigen hade Täbys lag 
den klart bästa tiden i den här gre-
nen. Maria simmade rygg på 32,74, 
Anne bröst på 39,44, Kajsa fjäril på 
30,59 och Lotta fritt på 31,31.

På 4 x 50 m medley herrar simmade 
undertecknad återigen med våra
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äldre lagkompisar i D-klassen (200-
239 år). P.g.a. ofullständiga tidsupp-
gifter kan jag bara återge min och 
Heimos sträcktid. Hur som helst; 
Roffe simmade rygg och Bosse 
Ahlgren bröst på sammanlagt 1.29,
85 sedan simmade undertecknad
fjäril på 34,93 och Heimo hade 32,35
på fritt. Det gav en sluttid på 2.37,13
och hedervärd tredjeplats, av alla lag i 
klassen. En lustig incident inträffade
i heatet. Slutmannen i Hellas äldsta 
lag klass F (280-359 år) var så tänd 
på sin uppgift att han råkade få "
övervikt" och trilla i vattnet, medan 
tredjemannen fortfarande hade en 
halv bassänglängd kvar att simma. 
Lyckligtvis befann de sig på en 
ytterbana så han kunde snabbt
klättra upp för stegen och göra en 
mer reglementsenlig start.

Allt till unge herr Jacobssons oer-
hörda förtjusning. I A-klassen (100-
119 år) var det dukat för en ny 
holmgång mellan Täby och Söder-
tälje. Micke tog ledningen på rygg 
med 30,78 mot Täljes 31,23. Martin 
simmade sedan bröst på 33,35 och 
tappade knappt mot Anders Bladh 
som hade 32,07. Putte gjorde sedan 
en briljant fjärilsimning på 27,77 
mot Täljes 29,91 och grundla säkerli-
gen segern där. Robban växlade

sedan, enl.hr Fornander, misstänkt
tidigt och sam sista sträckan på 
24,39 mot 24,56. En sammanlagd 
sluttid på 1.56,29. Hurvida det var 
tjuv start eller inte ska vi låta vara 
osagt men med det försprånget 
hade nog Robban grejat det i alla 
fall.

I den sista grenen 4 x 50 m medley
mixed hade vi naturligtvis ett lag i
A-klassen, som vann komfortabelt.
Största utmaningen kom faktiskt
från Lidingös lag i B-klassen (120-
159 år). I laget simmade Micke rygg
på 30,57, Lotta bröst på 39,31, Rob-
ban fjäril på 27,60 och Kajsa fritt på
27,82 vilket gav en sluttid på 2.05,30.

Så var tävlingarna över och vi kun-
de summera ett riktigt fint DM för 
Täbys del, både arrangörsmässigt 
och tävlingsmässigt. Vi vann 6 seg-
rar individuellt och 5 i lagkapperna. 
Poängmässigt borde vi ha kommit 
trea efter Hellas och Lidingö men vi 
närmar oss Lidingö med stormsteg. 
Mest tack vare den utomordentliga 
återväxt som finns i de yngre klas-
serna, men det var trevligt att flera 
äldre hade hörsammat uppma-
ningen att ställa upp också. Att vi 
hade tjejer med i laget den här 
gången var också helt suveränt. Vi 
hoppas att så många som möjligt av 
dom som var med, och flertalet av 
dom som tränar med oss, vill hänga 
med på masters-SM i Hudiksvall 
den 31/3 - 2/4. Micke har huvud-
ansvaret för den detaljen men det 
går att höra av sig till mig och Putte 
också. Låt oss få ett kanonlag!
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Arrangemangen lämnade just ing-
enting i övrigt att önska. Hr Hell-
man skötte tävlingsledarrollen med 
sedvanlig auktoritet och hr 
Fornander visade imponerade kun-
skaper om flera av deltagarnas bak-
grund. om han undviker att såga 
sig i tummen i fortsättningen kan-
ske han också kan hänga med oss 
och tävla i masters?

Vi beslöt oss för att avrunda denna

trevliga söndagsafton med att ta 
några öl på Geoffreys. Ett glatt gäng 
bestående av: undertecknad, Putte, 
Micke, Robban, Roffe H, Heimo, 
Anne, Gunnar och Hilary Boman, 
en ung dam som tillhör handikapp-
landslaget i simning och brukar 
träna med oss. Framåt halv tolv 
rycket beslöt vi oss för att runda av 
och ta sats mot nya djärva mål. När-
mast KM i februari. Det var allt för 
denna gång. Keep on swimming!

Setfan Eriksson

PLASK & LEK LEDARE SÖKES
TILL SÖNDAGAR

1330 Nybörjare
1400 Fortsättning
1445 Nybörjare

Ring Lisa Wilson Tfn. 510 104 00
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RAPPORT FRÅN SIMKOMMITTÉN

Jag tror jag börjar som vanligt med 
att skriva "som vanligt sitter jag" 
o.s.v.! Vintern har helt plötsligt kom-
mit med snö och allt därtill, men det 
har redan hunnit bli mitten av janu-
ari, så den blir väl inte så lång. Ut-
anför fönstret faller snön och brasan 
i öppna spisen ger en behaglig vär-
me! (snön föll i alla fall när jag bör-
jade skriva detta). Ett nytt år har 
börjat och ett simmarår 1994 blir 
ännu ett historiskt så därför vill jag 
passa på att önska alla
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR
samt tack för ännu ett fantastiskt
simmarår 1994!

Fantastiskt är ett litet ord med tanke
på alla MEDALJER och fina resultat
som våra otroligt bra simmare har
åstadkommit vid mästerskapstäv-
lingar och övriga tävlingar. Natur-
ligtvis skall alla tränare ha ett stort
varmt TACK!

Nu väntar ännu ett nytt spännade 
simmarår, där jag vet att vi kommer 
att "dunka i kaklet" före många 
andra eller göra bättre/finare fan-
tastiska konster i vattnet. Men vad 
har hänt sen förra stänk, jo vi har 
upplevt en mycket bra höst med 
många tävlingar och vi har startat 
fler grupper och vi har en lång kö 
till Plask & lek! Vi har firat, inte bara 
alla segrar utan också TÄBY SIMS 
20 ÅRS JUBILEUM! Festen gick av 
stapeln på Scandic i Roslags Näsby 
och vi blev till sist 89 st som åt gott,

pratade och dansade. Det var kul 

med så många "gamla" simmare/ 
tränare och naturligtvis alla nya 
både ledare och simmare.

Något som jag ser mycket positivt 
är att vi nu kan ragga dom gamla 
till medlemmar igen, för vi behöver 
öka medlemsstocken rejält.

Lite kort om dom olika grupperna.

Först Plask & Lek där jag vill passa 
på och ge vår ordförande Carl Johan 
en stor applåd för det otroliga jobb 
han lagt ned för att få igång alla 
grupper samt Carina R-H som 
hjälpt oss på kansliet med bl.a. 
detta. Vi har många grupper och 
skulle kunna få igång fler om vi 
hade ledare/tränare. Som det är nu 
har vi en jättelång kö, men det bå-
dar gott inför framtiden, för det är 
här vi hittar kommande simmare. 
Jag vet att Lisa W är tillbaka och tar 
över denna verksamhet från och 
med nyår, så det är bara att önska 
henne lycka till!

Crawl och medley grupperna har 
många bra simmare som visat 
mycket fina resultat på "doppen- 
tävlingarna" i höst. Jag tänker då 
bl.a. på Daniel Valfrid, Fredrik 
Source, Therese Hellsén m.fl. om 
Daniel V kan jag berätta att han nu 
börjat träna alla simsätt efter det att 
han visat att han är en mycket bra 
bröstsimmare! En annan liten kille 
är Alexander Grubski som visar att 
han kan och utvecklas mycket bra.

H
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C-gruppen har ett antal fina och 
duktiga simmare i bl.a. Annica Fors-
berg, Karin Nilsson, Anna Atmer, 
Charlotte Gravesen, Tobias Över-
gaard, Anders Eklöf och Peter Fors-
ling m.fl.. En som blivit en liten "
Flitlisa" är Anna Atmer. Peter stan-
nar gärna kvar efter träning och 
kollar in dom stora kanonerna i elit-
gruppen.

A-B gruppen har kommit långt och
här har naturligtvis Mirre Wilsson 
blivit ännu bättre, ja hon tillhör 
distriktets duktigaste i sin ålders-
klass. Där finns Tyra olsson som har 
utvecklats mycket bra och skulle 
kanske med lite mer träning kunna 
ta sig upp till elitgruppen. Tomas 
Grandell, som är en mycket färg-
stark kille håller igång med bra sim-
ning samt att han är ett föredöme att 
peppa andra simmare. Här finns 
förmodligen ytterligare några av 
våra nästa storsimmare på killsidan 
och tjejsidan, jag tänker då på David 
Larsson och Eje Eklöf som utveck-
lats mycket bra och kan göra bra 
tider när det vill sig. Lisa Demzell 
och Daniel Edlund har verkligen 
kommit bra och blir bara bättre.

Konstsim har ett stort antal som är 
mycket bra och står sig väl i konkur-
rensen. Det finns här i gruppen 
ytterligare många bra som kommer 
starkt och som visar mycket bra ut-
veckling. Under -94 har man ge-
nomfört ett bra tävlingsprogram och 
resultaten har inte låtit vänta på sig, 
vilket medfört att vi har några som 
är uttagna till ungdomssatsningen

och ett kommande U-landslag.

Jag vill här påpeka att konstsim är 
en poängbedömninssport, där man 
skall utföra vackra rörelser både 
ovanför och under vattnet och inte 
minst hålla andan när man är under 
och det innebär i vissa figurer väl-
digt lång tid för att sedan se normal 
ut i ytläge och inte frusta som en säl, 
när nästa figur skall göras! (Visserli-
gen kan jag också göra rörelser i 
vattnet, men inte ser det normalt ut 
och för att inte tala om svallvågen 
som skulle blöta ner halva badet 
samt att vattennivån skulle minska 
eftersom jag inte kan stänga mun 
och näsa samtidigt!!)

Några som visat fina figurer med 
framgång är Melissa Shelley och 
Therese von Ahn m.fl. Något som är 
speciellt kul är att det finns tjejer 
som ställer upp och tävlar på 
månadsdoppen och visar att dom 
kan simma normalt också.

Elitgruppen har kört ett hårt 
träningsprogram under hösten och 
satsat hårt på dom stora mäster-
skapstävlingarna, för det är där vi 
hör hemma. Resultaten har inte låtit 
vänta på sig, utan visat att vi tillhör 
toppsiktet inom Svensk Simning. 
Visserligen har vi tävlat mindre 
under -94 av ekonomiska skäl, men 
vi har ändå visat fantastiska resul-
tat, främst genom vår andra stora 
medleyspecialist.

Micke Jacobsson har stått på pris-
pallen och erhållit ett antal medaljer
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av ädlaste valör samt även ett antal 
lite mindre ädla (silver/brons). 
Micke J blev Regionmästare, Sum- 
Sim mästare, Nordisk Juniormästare 
och bronsmedaljör på Junior-SM. 
Medaljer på Junior-DM och nu se-
nast på Senior-DM.

Karin Lärka har också stått på pal-
len ett antal gånger. Vid Junior-SM,
Junior-DM samt Senior-DM fick hon
mottaga ädla medaljer av silver och
brons. På JSM i Umeå var det Karin
och Micke som stod för medaljskör-
den av silver och brons, men även
Mats Forslund gjorde bra ifrån sig
och tog fina placeringar.

Mats som på Sum-Sim Riks var med 
i laget på 4x100 fritt och knep en 
guldmedalj. Med i laget var också 
Clas, Fredrik Attmer samt Micke J.

Hur är det då med vår "gamle"
Jonas Lögdberg? Jodå, han håller
stilen och har knipit en och annan
silver och bronsmedalj. Så visst
håller han och tillhör fortfarande
landets bästa fjärilsimmare.

På Sprint EM kvalet och Grand 
Prix 1 var det Jonas L som tog en 
bronsmedalj och visade att han står 
sig väl, här tog Karin L en mycket
fin 4:e plats och visade även hon att 
hon tillhör landets bästa ryggsim-
mare

Vi har fortfarande med simmare i
Sthlms ungdomssatsning samt i
PRo-Sim gruppen, det är Micke J,
Mats F samt Fredrik A. Micke som

är förhandsnominerad till junior-
landslaget har varit på speciella
träningsläger några gånger under
hösten samt fått ta på sig den blå-
gula landslagsoverallen och tävlat
för Sverige vid NJM i Oslo.

Ja detta var en liten kort redogörelse 
för hur det ser ut i dom olika grup-
perna och visst ser vi med tillförsikt 
framtiden för oss. Nu har en ny sä-
song startat och planeringen inför 
1995 ser mycket bra ut både i konst-
sim och i simning. Vi har ett välfyllt 
program framför oss, som är plane-
rat efter ekonomin. Men jag tror vi 
får läsa en hel del om oss i media 
och se mycket fina resultat. Ekono-
min ja, den är fortfarande tuff, men 
konstsim har fått de medel som be-
hövs för att genomföra planeringen 
och lika är det med simningen för 
att vi skall kunna genomföra även 
den planeringen. Naturligtvis skall 
vi hålla igen på utgifter och försöka 
skapa de medel som behövs. Alla 
måste hjälpa till på något sätt!
Vi är framgångsrika och givetvis 
skall vi fortsätta med det, nu när vi 
nått en viss topp inom Svensk Elit-
simning!

Viktigt är det också med att vi kan
behålla bassängtider för alla våra
grupper och inte minska detta för
någon grupp!

Nu så här i slutet undrar väl ni som 
kommer ihåg vad jag skrev i förra 
Stänk. Hur gick det med all fisk som 
vi fångat och lagt i frysen? Jo den 
låg där så vackert, men det var
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ingen som ville röra den, så det blev
till att skänka bort den till dom som
behövde (läs gillar) fisk. Det lustiga
är att nutidens moderna katter inte
tycks gilla fisk! VAD HAR HÄNT
ME DE SLÄKTET????
Nu är det bara att sätta igång och 
försöka fånga nytt, sen är det sam-
ma visa igen!!!
Den här säsongen skall jag försöka 
få lite tid till att svinga den där 
klubban mot den där lilla bollen ni 
vet, men om simningen fortsätter 
med alla fina resultat får bollen det 
lugnt och skönt även denna säsong 
kan jag tro!

Swimming keep on!

Börje J

simkommittén

PLASK & LEK

Intagning för våren pågår och sker i köordning!
Kön är lång.

Anmäl ditt barn till Plask & Lek hösten -95
(barn födda -91 & äldre tas in).

Lägg Din anmälningslapp i brevlådan utanför kansliet.
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Med anledning av att TÄBY SIM delade ut Runstenar vid 20-års jubiléet, så har 
STÄNK-redaktionen bett att en av de nya Runstensägarna, Rose Karlsson, delge 
oss några av sina tankar om hennes förhållande till TÄBY  SIM och simhallen i 
stort. Vi tackar för bidraget.

Hej!

Rose Karlsson heter jag, arbetar i 
Täby Sportcentrum sedan 1982. Har 
arbetat med olika saker här i huset. 
Jag hade bl.a. simskolor under något 
år. Det var när Micke Jacobsson som 
sexåring kom hit med sina dagis-
kompisar. Just nu arbetar jag i recep-
tionen.

Jag började gå till simhallen 1976 
tillsammans med mina barn Roger 
och Daniel. Som de flesta andra 
barn tyckte de om att bada, så efter 
ett tag anmälde jag Roger till sim-
skolan och Danne till Plask & Lek. 
Det var kö på den tiden också. När 
Danne var fem år ringde en flicka 
från Täby Sim och erbjöd plats i 
Plask & Lek. Eftersom Danne kunde 
simma då, fick han ställa sig i kö till 
crawlgruppen istället. Jag tror
Danne var sex eller sju år när han 
fick börja i endagsgruppen. Ulla 
Land var simtränare då, ja hon arbe-
tade på badet också. Efter en termin 
fick han börja hos Gunnar 
Fornander.

Det dröjde inte så länge innan jag 
blev tillfrågad om jag kunde hjälpa 
till i klubben. 1början hjälpte jag till 
lite med försäljning och lotterier. 
Efterhand tog jag över den biten 
själv, jo, jag har alltid fått hjälp av

några mammor. Jag fick gå funktio-
närsutbildning i klubbens regi. Har
väl inte jobbat så mycket som funk-
tionär eftersom jag som regel finns i
försäljningen på våra tävlingar.

1987-88 var jag med i föräldrasekt
ionen och 1989-93 i styrelsen.

Det har varit många roliga stunder. 
Tänk när vi hade flaskinsamling och 
var i Tibblegaraget. Ni som inte var 
med missade Vivianne Lundvik (
Malins mamma) i aktion. Visst var 
det jobbigt men för det mesta hade 
vi roligt. och när vi hade lotteri-
stånd i Täby Centrum, då var vi ett 
gäng mammor som träffades i 
Tibblebadets källare och planerade 
och fixade. Vi byggde upp och rev 
ner lotterikiosken som vi fick låna 
av Astmaförbundet. oh, vad det var 
tungt. Även då var Vivianne en 
nyckelperson. Hon har så många 
fina kontakter.

Vivianne kom alltid med glada till-
rop och så berättade hon om roliga
och häftiga episoder hon hade varit
med om i bl.a. Australien. Så jag
förstår om Malin har resor och lite 
äventyr i blodet.

På senare år har Ingrid Olsson mer
och mer tagit över mitt jobb i klub-
ben. Men ni ska veta att det är svårt
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att få in pengar till klubben, så om 
någon har några idéer, t.ex. någon 
egen företagare som vill ha reklam e.
dyl. så hör av er till någon i styrel-
sen eller ring kansliet 768 15 44.
Nu till en annan del av föräldradel-
tagandet; Skjutsa ungdomarna till 
och från tävlingar och inte minst 
stötta dem på tävlingarna. Vi har 
nog varit i alla simhallar runt Stock-
holm. 1 övriga landet har jag en del 
kvar att besöka och förhoppningsvis 
titta på simtävling. Det har blivit en 
del simtävlingar genom åren. Jag 
missar ogärna en simtävling som 
Danne är med på. Jag ser gärna en 
tävling utan Danne också, då gärna 
med andra TÄBY SIMmare. Det har 
varit många spännande tävlingar, 
man har svettats och våndats av 
spänning och av värmen. Alla sim-
hallar är varma och har fuktig luft. 
Den största upplevelsen var nog när 
Danne för första gången vann ett 
stort mästerskap, när han tog sitt 
första SM-guld. Jag hörde efteråt att 
vår dåvarande huvudtränare Anne 
Forsell hade varit väldigt nervös. 
om hon vågade titta på hela loppet 
skall jag låta vara osagt. Hon har
sett det på video efteråt i alla fall. 
Det var minst lika spännande på SM 
året efter, men då kom Danne tvåa, 
slagen med sex hundradelar av 
ettan. Det var spännande.

Som anställd på badet har jag för-
månen att träffa alla simmare väl-
digt ofta och det tycker jag är 
mycket trevligt. Vad jag inte tycker 
är roligt är när mina jobbarkompisar 
kommer och klagar på Täby Sim. Så

snälla tag av skorna - ni vet var. 
Duscha utan badkläder och släng 
inte skräp eller hår på golvet. Jo en 
sak till; Gå inte ut genom nödut-
gången. Jag tror ni håller med mig 
när jag säger att Tibblebadet är ett 
väldigt rent och fint bad, renare än 
på många andra bad och det hoppas 
jag att det kommer att vara även i 
fortsättningen. Jag tycker däremot 
inte att vi har någon bra läktare där 
vi kan ta emot lite åskådare. Där har 
vi andra bad som är mycket bättre.

I juni 1994 fyllde Danne 20 år. Det
gjorde även Täby Sim. 1 december
hade Täby Sim 20-års jubileum på
Scandic Hotel i Täby. Det var väldigt
trevligt. Gissa om jag blev förvånad
när Carl Johan Hellman skulle dela
ut Täby Sims fina utmärkelse Run-
stenen. Ju längre han pratade ju mer
förstod jag att det var mig han ta-
lade om. Jag känner mig hedrad av
att ha fått en av Runstenarna som
delades ut.

Som ni ser har jag fått många fina 
år i Täby Sim och jag hoppas att jag 
får några år till. Så ni föräldrar som 
tvekar om ni ska ställa upp i klub-
ben, tveka inte - jag lovar att vi får 
många fina ungdomar och ni får 
mycket av dem.
Simma inte lugnt 

Rose
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Korta notiser om tävlingar.

Sum-Sim region 12-13/10

Laget på 4x100 fritt med Mats F, 
Fredrik A, Claes R-H samt Micke J 
var nog det mest roliga eftersom 
dom kom 2:a knappt efter segraren 
med en ny lagbästatid. Inför Riksfi-
nal fick vi 4:e tid och samtliga 
gjorde perstider. Det såg länge ut 
som om vi skulle bli bäst 3:a eller 
4:a, men efter kanonsimning av 
Mats, Freddan och Claes gick Micke 
i och slog till med en otrolig sim-
ning och hade det varit 10 m längre 
hade segern varit ett faktum. Laget 
på 4x100 medley gjorde en lika be-
dårande insats och det var samma "
gubbar" även här som simmade till 
sig en 1:a plats och gav en 5:e bästa- 
tid till Riks.

Bland individuella insatser var det i
första hand Micke J som "kom sågs
och segrade." Han hade inte hunnit "
toppa" speciellt mycket eftersom
han varit på landslagssammandrag-
ning och kört hårt samt att han kört
hårt hemma inför dom ännu större
tävlingarna som stod på program-
met. (Sum-Sim Riks, Junior-SM samt
Nordiska Juniormästerskapen och
så Junior-DM.) Men vissa verkar 
behöva mer eller mindre toppning 
och en del tiderna var personbästa. 
Nu vann han samtliga grenar han 
ställde upp i och den kanske mest 
uppmärksammaste var nog 200 
fjäril, där han disponerade loppet 
perfekt och slog till på sista 25:an

med att dra ifrån och vinna med 
flera sekunder.
På 200 bröst skulle han känna efter 
lite hur det kändes och sedan pla-
nera loppet efter det, men redan 
efter 25 m så verkade det som om en 
turbo sattes in för han mer eller 
mindre flög fram och klarade kvalti-
den till SM och nytt personbästa. 
Övriga grenar som han vann var 
1500 fritt (med ny perstid) och 400 
medley samt 200 rygg. Tiderna på 
200 bröst samt 400 medley räckte till 
bästa tid inför Riksfinal. Tiderna på 
1500 fritt, 200 fjäril samt 200 rygg 
blev en 2:a och 4:e respektive 6:e 
bästatid i landet inför Riksfinal.

Mats F som är en mycket duktig 
frisimmare har haft det lite tungt 
under -94 fram till Sum-Sim/EJM 
kvalet där han visade att han tillhör 
dom bästa i landet bland ungdom. 
Nu kan man säga att en olycklig 
tjuvstart (inte Mats) gjorde att riks-
finalen på 50 fritt uteblev men en fin 
3:e plats blev det trots allt och på 
200 fritt såg det ut som om det hela 
skulle gå vägen, men tiden räckte 
inte. Men att Mats är snabb det vet 
vi så han kommer igen.

En stor överraskning var Claes R-H 
som blev 3:a på 200 fritt och fick en 
reservplats till riksfinal. En stor 
händelse på region var att laget på 
4x100 medley tog en mycket efter-
längtad seger. Det var väl inte så 
konstigt eftersom vi har landets
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bästa ungdomsimmare, men tiden
räckte till en 5:e bästatid inför riksfi-
nal. I laget simmade Mats, Freddan,
Claes och Micke.

Övriga som simmade gjorde bra 
tider och det vari första hand 
Miriam W som tog sig till riksfinal 
på 100 frisim. Sophie Karlsson, 
Vallentuna, gjorde en otrolig presta-
tion på bröstsim och gick till riksfi-
nal.

Julklappsdoppet10-11/12 i Åkes- 
hov

Här var Fredrik Atmer i stor form 
och visade att han nu börjar behärs-
ka alla simsätt. Han vann 100 med-
ley, var 2:a på 50 fjäril, 1:a på 50 
bröst och placerade sig 3:a på 50 
fritt och 4:a på 50 rygg. Claes R-H 
var också i form och blev 2:a på 50 
fritt, 3:a på 50 rygg och 50 fjäril samt 
5:a på 100 medley.
Andra simmare som gjorde fina 
resultat var Eje E som blev 3:a på 
100 medley och 2:a på 50 rygg. 
Carina R-H tog en fin 5:e plats på 50 
rygg och Mirre W blev 6:a på 100 
medley och en 4:e plats på 50 fritt. 
Jon G san är mycket lovande tog en 
3:e plats på 50 bröst och en 6:e plats 
på 50 rygg och 50 fjäril. Daniel E 
blev 3:a på 50 bröst och 6:a på 50 
fritt och det var mycket bra resultat, 
för Daniel är en av våra kommande 
simmare. Annika F är en duktig 
flicka och placerar sig alltid bra, här 
fick hon 6:e plats på 50 fjäril och blir 
en framtida tjej att lita på.

Arne Borgs Minne med pojk-
tiomanna 1/10 i Åkeshov.

10x100 frisim slutade med att TÄBY 
SIM blev 3:a, ett mycket bra resultat. 
Eje E tog mycket hedrande två 3:e 
platser på 50 bröst och 50 rygg. På 
50 fritt kom Mats F 2:a och visade 
att han är snabb. Micke J vann 50 
bröst och 50 rygg. Vallentunas 
Sophie K tog en 2:a plats på 50
bröst.

Åkersberga SIM 22-23/10.

En tävling till som ligger mitt i en 
tuff träningsperiod, men vi visade 
att vi kan även då. Eje E tog en fin 
3:e plats på 200 rygg. Mirre W vann 
100 fjäril och 100 frisim samt var 2:a 
på 100 rygg, något som inte var 
direkt snopet eftersom Mirre är 
mycket bra. David L blev 2:a på 200 
bröst och visade att han verkligen 
kan simma detta simsätt. Fredrik A 
blev 2:a på 200 fjäril och 3:a på 400 
medley.
När det gällde dom yngre var det 
Jon G som var bäst och tog en fin 2:a 
plats på 100 rygg. Mats F simmade 
lite för ovanlighetens skull 400 med-
ley och vann detta mycket fint och 
var 2:a på 200 rygg. (Hade Micke 
och Mats bytt grenar mån tro?) Nä, 
nu var det så att Micke J låg i en 
träningsperiod av lite annorlunda 
slag så han valde 200 fjäril som han 
vann och 1500 fritt som också vanns. 
När det gällde 1500 så hade han och 
Gunnar bestämt ett visst mönster 
och efter att öppnat hårt några

18



STÄNK från TÄBY SIM

hundra meter drogs farten ned mot
1.10 rundor för att snart vara uppe i
1.05 rundor igen och avslutningsvis
simma på 1.01 rundor, Något som
speakern inte förstod direkt utan 
började surra om mattning, för att 
sedan muntert kungöra att här före-
låg visst ett träningspass. Nu är det 
så att speakern som är huvud-
tränare i Åkersberga Sim känner till 
Micke mycket väl och vet vad han 
går för.

Chiquita-doppet 16/10 i Tibble.

En helt otrolig tävling som vuxit till 
en av dom största ungdomstäv-
lingar i Stockholm. Mycket tack vare 
vår tävlingsansvarige Nisse Fors- 
lund som drar i tåtarna och får täv-
lingen att bli kanonbra med alla 
funktionärer. Vi har ett mycket gott 
ryckte när det gäller att fixa till täv-
lingar. Nisses närmaste draghjälp 
Barbro Malmström skall också ha all 
heder, för hon har rutin och ställer 
alltid upp vid alla tävlingar. Själva 
tävlingen blev för vår del resultat-
mässigt bäst genom Mine W som 
vann 50 fritt, men övriga som var 
med från Täby Sim gjorde också bra 
ifrån sig.

Junior-SM 8-11/12 i Umeå.

En mycket liten trupp åkte upp med 
Gunnar i spetsen. Det var Karin L
och Micke J som kvalat med dom 
bästa tiderna och skulle ha chans på 
medalj.

Det ekonomiska läget i klubben 
gjorde att vi bara åkte med dom 
som hade medaljchans för att spara 
pengar, något som tyvärr är tråkigt 
eftersom simmarna tränar hårt för 
att få chansen att möta och visa var 
man står mot övrig elit i Sverige.
Nu blev det mycket fina insatser och 
4 medaljer. Karin L tog silver på 100 
rygg och brons på 50 rygg och vi-
sade i den hårda konkurrensen att 
hon tillhör eliten inom Svensk sim-
ning. Micke J som då ännu inte bli-
vit junior visade att han också till-
hör samma sällskap genom att ta 
brons på 1500 fritt med ny perstid 
igen och brons på 400 medley, en 
distans som han behärskar uti fin-
gerspetsarna. Med dom här fina 
resultaten visar det att det lönar sig 
att träna och inte minst att elitsim-
mare behöver all den bassängtid 
dom kan få.

Sum-Sim Riks 3-4/12 i Södertälje.

En helt otrolig tävling som tillhör 
dom största inom ungdomsidrotten. 
Det var 125 klubbar som anmält sig 
och varje klubb har i snitt ca: 4-5 
simmare med eller kanske något 
fler. Nu kanske ni förstår att kon-
kurrensen är stenhård och personli-
gen tycker jag att det är fantastiskt 
att bara ta sig dit, kvalificera sig 
alltså. Att tillhöra dom 16 bästa 
ungdomssimmarna i varje simsätt 
och åldersklass i Sverige är en 
mycket meriterande seger bara det! 
Det skall också nämnas att tävlingen 
har en mycket hög status, för man
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har samma procedur inför alla grenar
med inmarsch och presentation av
varje simmare som belyses med en
strålkastare precis som på alla andra
stora mästerskapstävlingar runt om i
världen. Ja, inomhus förstås!

Till -94 års riksfinal i kortbana var det
individuellt Micke J och laget på 4x100
fritt och 4x100 medley som lyckats
kvala från Täby Sim. I lagen simmade
Mats F, Fredrik A, Claes R-H samt 
Micke J. Här skall också nämnas att 
Vallentuna's Sophie K lyckats kvala 
inviduellt, en jättefin prestation.
Lagkappen på 4x100 fritt blev nog den 
mest spännade på länge i riksfinal. Vi 
hade 4:e bästa tid och vi räknade nog 
bara med att ta en tredje eller kanske 
en andra plats som bäst. Men killarna 
hade bestämt att här skulle det bli "åka 
av" och efter en kanonsimning av Mats
och Freddan samt Claes såg andra
platsen ut att vara bärgad och det var 
bara för Micke att säkerställa den. Bara 
är väl ett himla ord! Nu var det "bara 
så" att Micke hade andra planer för han 
började en jakt på det försprång som 
Neptun tagit. Något som tycktes 
omöjligt, men meter efter meter 
kapades och det tystnade mer och mer 
hos Neptun- gänget för att till sist bli 
totaltyst, när det återstod någon meter. 
För i samma andetag visade 
scoreboarden att killarna vunnit med tre 
hundradelar. En otrolig uppvisning var
till ända och ett antal snopna "nyllen" 
(läs ansikten) kunde beskådas, men 
som efter att chocken

släppt gratulerade till en otrolig 
prestation!

För övrigt visade Micke att han är den
perfekte medleysimmaren genom att 
utklassa med många sekunder på 
specialdistansen 400 medley och ta 
guld. På 1500:a blev det silver och ny 
perstid och på 200 bröst blev det också 
ett silver. På 200 rygg och 200 fjäril 
slutade det med en 4:e respektive 6:e 
plats. Toppformen var inte inprickad 
eftersom JSM och NJM väntade 
helgerna efter. Laget med samma killar 
som i 4x100 fritt tog en mycket fin 4:e 
plats på 4x100 medley.

Junior-DM 25-27/11 i Tyresö

Pallplatserna blev bara denna gång 
nötta av Karin L som tog silver på 50 
rygg och 100 rygg och Micke J som
också vann två silver på 400 medley
samt 200 fritt. Det stora problemet med 
planeringen är att många tävlingar 
ligger mitt i en period när simmare 
kanske håller på med träning inför 
viktigare tävlingar. Här var det så för 
övriga som simmade gjorde bara bra 
ifrån sig utan att nå pallen, vilket dom 
oftast gör när formen är på topp.

DM 17-19/12 i Sollentuna (25 m)

Till denna tävling hade vår stora
medleystjärna Danne K kommit hem
från USA, men som haft en mycket
tung träningsperiod och inte
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kunde visa var "skåpet" skulle stå. Nu
blev det trots allt två bronsmedaljer
på 200 rygg och på 200 medley.
Vår stjärna, på Fjäril alltså, Jonas L har
ju börjat jobba!! Så det blir inte lika
mycket träning som förut, men han
visade att han kan ändå och tog två
mycket fina silver på 100 och 200
fjäril. Vår ryggstjärna, Karin L tog
även här två fina silver på 50 och
100 rygg. Övriga simmade bra och
fick lite bevis på att dom håller måttet,
jag tänker då närmast på Mats F och 
Claes R-H, Carina R-H m.fl. Micke J 
som var med juniorlandslaget i Oslo 
kom bara till sista passet och 
simmade i laget 4x200 fritt och 
drämde till med en bra tid på 
startsträckan. Övriga killar gjorde
också bra tider.

Nordiska Juniormästerskapen 17-
18/12 i Oslo (25m)

Efter att ha blivit förhandsnominerad
till J-landslaget under hösten, var det 
dags för Micke J att dra på sig den 
blå-gula overallen och visa vad han 
kunde. Han visade verkligen detta 
med besked för han tog guld på 400 
medley med en ny kanontid (4.29.78) 
och var före tvåan med flera sekunder 
och på 200 medley blev det silver 
med ny perstid (2.09.48). Jag tror inte 
förbundskaptenen blev särskilt 
förvånad över segern på 400 medley, 
för man får gå ganska långt upp bland 
seniorer för att hitta motståndare, men 
det under förutsättning att allt stämmer.

Medley måste planeras från start till mål,
annars kan man duka under i något
simsätt. Naturligtvis måste alla
simsätt planeras, men här skall alla
fyra discipliner stämma! Om ni undrar
om det var en nöjd Micke som kom
till Arlanda, så kan jag bekräfta det! En
tidig julklapp som hette duga och ett
fint avslut på ett fantastiskt simmarår
för vår medleystjärna Micke, nu när
Danne är i Usa och Jonas inte hinner
träna så mycket samt att Täby Sim
fortfarande har en landslagssimmare.

US-Open 8/1-95 i Uppsala (25m)

En liten annorlunda tävling, men
som ligger bra till efter all träning
under jul och nyårshelgerna. Det är
bara korta sträckor som simmas, men
spänningen är bra ändå med försök
och finaler. Bäst gick det för Jonas L
och Karin L som gick till final på flera
sträckor och kom på prispallen. Bland
övriga var det Freddan som gjorde
bäst ifrån sig.

DM 13-15/1 i Åkeshov (25m)

Lite lustigt att DM gick av stapeln så 
kort tid efter det senaste som var i 
december, men nu är det så att ka-
lendern är ändrad för -95 p.g.a. att det
skall bli VM och EM och OS 1996.
Alla hade inte börjat toppningen inför 
SM som skulle genomföras fjorton 
dagar senare, men det presterades ändå 
bra resultat. Karin L tog ett silver på 50 
rygg och
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Jonas L tog två silver, ett på 200 
fjäril och ett på 50 fjäril. Micke J 
kapade åt sig tre medaljer, silver på 
400 medley, brons på 200 medley 
och 400 fritt. På 400 fr hade han 
tydligen tänkt ge Holmertz en 
match, för han persade med fyra 
sekunder och blev bara slagen med 
tio sekunder av den "store".
En som simmade skapligt var Tyra O
, men för övriga, Claes Mats, Freddan
och Carina samt Angelica och Tanja 
gick det väl si så där.

SM 27-29/1 i Växjö (25m)
Ett litet men väl så kvalificerat gäng 
med Gunnar i spetsen åkte till mörka
Småland. Det var Jonas L, Karin L och 
Micke J. Jag som skriver detta passade 
på att ta några dagar ledigt och hälsa 
på släkt och samtidigt titta på 
tävlingen. Först ut i hetluften var "den 
gamle", Jonas alltså, med 100 fjäril där 
han slog till med ett jättebra lopp och 
gick till final med tiden 55.30. Jonas 
som inte var helt frisk är en räv när 
det gäller stora mästerskap. Finalen 
simmade han lite sämre, men en 
mycket fin 5:e plats blev det 55.75 
som visar att han är med. På tal om 
gamle, vad är då inte jag som skriver 
detta? Jo, förmodligen rena "oraklet" 
med tanke på ålder!!! Nåväl, näste 
man till rakning var Karin i 100 rygg. 
Karin fick det inte att stämma och 
finalplatsen uteblev till stor besvi-
kelse. Micke simmade 200 medley 
och trots att han persade så räckte inte
tiden till final, men det var kan-

ske inte så oväntat.
På lördagen började det med 1500:a 
och Micke som inte är rädd för långa
sträckor hoppades på att få simma
försök och få en längre vila inför 400 
me. Till final var det väl ingen som 
trodde att han skulle komma, men nu 
var det inte bättre att det blev 
direktfinal på kvällen och vilan 
förkortades kraftigt. Nu fick han 
simma 200 rygg, den gren han tänkt 
skippa om det hade blivit 1500:a.
Ryggsimmet gick bra och ett nytt pers 
men ingen final, men en fin 9:e plats 
blev det totalt. Nästa gren var 50 
rygg för Karin, hon tyckte det kändes 
bra, men fick en lite dålig målgång 
och missade finalen med "futtiga" 3 
HUNDRADELAR till ännu större 
besvikelse, men 8:e platsen var säkrad 
totalt.
Nu var det dags för Jonas special- 
sträcka 200 fjäril. Det ända som 
tycktes vara ett problem var att rösten
försvunnit, Men den behövs ej under 
loppet, tror jag?? Jonas gjorde en 
kanonsimning i försöken och gick till 
final. Nu var det bekräftat, han är en "
gammal räv" som vet hur det skall 
göras! Tiden 2.01. nånting! Finalpasset 
började med 1500:a och det är något 
speciellt med final och hela hallen 
nedsläckt med endast en stor 
spotlight som lyser på 
antagonisterna. Sen presenteras dom
en efter en och för ett gammalt "orakel"
är det svårt att hålla tillbaka en liten 
tår i ögat, när man ser sin telning stå 
där i rampljuset och förresten är det 
nästan lika svårt
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vem som än står däri TÄBY SlMs
färger, så de så! Micke gjorde återi-
gen en fantastisk simning och blev
mycket hedrande 7:a och ny perstid
med 4 sekunder. Tid 16.07.76. Något
som imponerade på många!

Sen var det dags för Jonas final och 
samma procedur med alla tillbehör. 
Det såg länge ut som det skulle bli 
en 4:e plats, men efter 150 m så vi-
sade Jonas att han fortfarande tillhör 
landets bäste fjärilsimmare och en 
otroligt fin spurt gav honomsilver-
medalj och en sluttid på 2.01,74. 
Lyckan var obeskrivlig hos oss och 
inte minst för Jonas, som trots allt 
inte tränar så hårt längre. Det var 
många som även här gratulerade 
den "gamle"! Jag vet att Jonas för-
står mitt skämt "gamle"!!! Vilken 
härlig syn och se honom på pris-
pallen! SNACKA OM SM-SKRÄLL!!

Söndagsmorgon var det dags för 50 
fjäril och Jonas var lite bättre i hal-
sen, men inte helt återställd. Försö-
ken gick bra och finalen väntade 
efter en jättefin insats. Karin skulle 
nu simma 200 rygg och det är väl 
inte hennes special, men hon gjorde 
ett bra lopp som tyvärr ej räckte till 
final. Kanhända att missen på 50 
satt i och att hon tänkte lite för 
mycket på den snöpliga förlusten. 
Men Karin är en "fighter" så vi får 
snart glädjas igen, tror jag!

Nu stundade snart 400 medley för
Micke, men på kvällen innan hade
han svårt att somna meddelade f.d.
rumskompisen Gunnar, så det var

väl lite extra spänning om han 
skulle kunna ladda om efter sitt 
långa lopp. Det är ju en extra press 
att komma till ett stort mästerskap 
med den 4:e bästa tiden när man är 
så mycket yngre än dom gamla sim-
marna! Men han har ju tiden på sig! 
Micke kände av lördagsloppet, det 
kunde vi konstatera efter 150 meter, 
men först öppnade han med den 
snabbaste tiden på fjäril, så ett hopp 
tändes, men sen gick det trögt och 
sluttiden visade att han inte kunde 
göra sig rättvis. Efter loppet sa han 
själv att det inte kändes bra utan att 
det var "jobbigt" och det går nog 
inte att simma ett långlopp utan att 
få den vila som behövs inför ett 
medleylopp av den långa sorten. 
Nu blev det i alla fall en mycket fin 
10:e plats och som sagt, han behöver 
inte stressa, han har tiden för sig!

Det sista finalpasset för oss innehöll "
bara" Jonas, men här var spän-
ningen olidlig. Skulle han kunna slå 
till igen? Nu är 50 m lite kort efter-
som Jonas är bättre på längre, men 
han är en kanonkula och efter en 
otroligt fin simning blev han 4:a och 
återigen visade han att han "e me". 
Visserligen simmade han sämre i 
finalen, men tiden talar för att han 
fortfarande tillhör Sveriges bästa 
fjärilsimmare!

Det var en mycket nöjd liten trupp 
som vände hemåt och något som 
gladde den lilla truppen var att 
klubbens "eminente" ordförande 
bevistade SM och fick känna på 
hetluften och uppleva att Täby Sim
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faktiskt är att räkna med i så stora 
sammanhang som SM och att vi till-
hör dom främsta klubbarna i 
Sverige tack vare "gamla" och unga 
simmare. Ni skulle sett hur han 
myste när man presenterade våra 
simmare, för är det något som Carl 
Johan är stolt över, så är det Täby 
Sim som ligger närmast hans hjärta 
bland en del andra ting. Det bådar 
gott inför framtiden, med en sådan 
ordförande!!!! Ytterligare en rolig 
händelse var att Micke blev klar för 
8 nationers i London med junior-
landslaget.

För övrigt väntar World-Cup tävling 
i Malmö för Karin L, Jonas L och 
Micke J.

Konstsims Sum-Sim riks i Visby

Här hade en mycket stor trupp lyck-
ats kvala in 16 st mycket fina flickor
och så hade vi med ledare och en
domare. Nu är det så i konstsim att
det är lite annorlunda med kvalifi-
ceringen och eftersom vi är duktiga
så kan vi få med många beroende
på poängen i dom olika figurerna.
Hela gänget valde att flyga dit och
för att komma väl förberedda inför
detta stora mästerskap som betyder
väldigt mycket eftersom det är så
lite tävlingar för konstsim.

Figurer klass b var det Melissa S
som tog en mycket fin guldmedalj
och i c-klass var det Jessica S som
också vann och med Ida B som tog
silver.

Solofigurer i b-klass var det även 
här som Melissa S tog ett guld och i 
c-klass vann också Jessica S guld. 
Par i b-klass tog Therese von A och 
Melissa S en mycket fin bronsme-
dalj. Par i c-klass blev det en silver-
medalj av Ida B och Shanty A och i 
samma klass blev det ett brons av 
Malin K och Jessica S. Lag klass c 
gjorde vi det igen och det blev guld 
genom Shanty A, Ida B, Malin K och 
Jessica S samt Helena Z. Ett mycket 
fint Sum-Sim för våra fantastiska 
flickor som faktiskt visar att vi är 
med på kartan över konstsim i 
Sverige.

TÄBY SIMs klubbmästerskap 1994 
i Tibble 5/2 (25m)

En av årets stora händelser är alltid 
klubbens egna mästerskap. Här är 
det ju tillfälle att få se och tävla mot 
dom stora "essen" som man nor-
malt bara ser på träning och even-
tuellt någon gång när det tävlas på 
samma tävling, men då är oftast de "
tunga killarna och tjejerna" bara 
med för att få tävlingskänsla inför 
något stort mästerskap. Samtidigt 
som det är en speciell klubbkänsla 
att vara med på ett KM, så är ju 
andemening med detta att man skall 
känna sig lika viktig som alla andra 
i klubben.

Årets KM, ja det för -94 alltså blev 
en liten folkfest som vanligt, men 
kanske för få deltagare. Vi har ju 
vårt största ess i USA och vårt 
fjärilsess var på skidtur!! med sin
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arbetsgivare! Nåja, vi skall inte förakta 
dom som var med, för i spetsen för
dom övriga som ställde upp hade vi 
Karin L och Micke J, som fick anses 
som favoriter i sällskapet. Tyvärr var 
Mats F sjuk och kunde inte vara med 
och tampas om några medaljer som 
brukligt.
Nu kanske detta inte hade varit så lätt
eftersom Micke just simmat SM helgen
innan och hade nog lite "toppning"
kvar i kroppen. Likaså var det nog för 
fjolårets mästarinna Carina R-H som 
hade Karin som också simmat SM.
Däremot fanns det en hel drös med "
gamla kanoner" som tänkt ge dessa
nya färskingar en match. Det var Putte 
A, Martin R samt Micke F och Niklas 
F. Micke R-H som numera simmar 
för Neptun men som fortfarande är 
medlem i klubben var också med. Sen 
fanns det en hel del Mastersimmare
som kan ge en del med Stefan E och 
Roffe H och Heimo A, John D m.fl. 
Detta i första hand i öppna sprint, som 
är en höjdare att se. Här kan man väl 
beklaga att inte sådana storsimmare 
som Micke Sjöborg och Jonas 
Hägerhäll m.fl. ställde upp!
På tjejsidan bland dom "gamla" var det
Anne F och Maria H som kom och
kämpade och gav ett bra motstånd. Ja, 
och så naturligtvis vår "gamle"
storsimmerska Malin L som är lika 
populär idag, trots att hon inte syns så 
ofta i bassängen. Globetrotter som hon 
är, med Indien som specialresemål!

Bland våra övriga aktiva idag var det
i första hand Karin N, Mirre W, Eje E, 
David L, Jon G samt Annica F, Lisa D, 
Tyra O, Lisa O och Tomas (TG) G och 
Fredrik A, Anna A och Jeanette m.fl. 
som ställde upp och gav fint motstånd. 
Många andra var sjuka tyvärr, men det är 
förkylnings- tider! Ja visst ja, vi skall 
inte glömma ett av våra kommande 
ess Daniel Valfrid som är en härlig 
liten kämpe. Det fanns säkert flera, 
men jag kommer inte ihåg alla namn.
En liten festlig detalj är, att se alla 
yngre förmågor som är framme och 
beskådar prisbordet, ja till och med 
klämmer lite på alla bucklor och 
förmodligen drömmer om att kanske
jag någon gång får en av dessa 
bucklor!

Tävlingen blev nu så spännande som
den kunde bli, men vissa hade bestämt 
sig för att vinna stormä-
star/mästarinna titeln från början och
så blev det. En av dom var Karin
Lärka som vann alla distanser på den
äldre tjejsidan och tog titeln med
mycket god marginal. Naturligtvis en 
mycket säker seger, där även öppna 
sprint ingick. Men det gick inte att 
bada till sig segern, det fick Karin 
erfara, för Carina och Malin och Tyra 
jagade. På den äldre herrsidan var Micke 
Jacobsson storfavorit och han gjorde 
ingen besviken, allra minst Gunnar 
eftersom han klämde till med ett par 
pers och vann alla distanser med god 
marginal utom på öppna sprint där 
det blev en spurtstrid mot Micke R-H 
och med samma tid, men med mål-
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domarnas goda syn dömdes som 
segrare.

På yngresidan bland flickor var 
naturligtvis Mirre Wilson favorit och
hon gjorde ingen besviken. Hon vann
alla distanser och avgick med titeln
Minimästarinna, men bakom henne 
kommer ett antal duktiga simmare.

På yngresidan för killar har vi också ett
antal duktiga och lovande, men här
visade Jon Granberg att han kan simma
fort och bra, så titeln Minimästare
kunde han bära med sig hem. Andra 
favoriter till denna titel fanns, men han 
klarade detta galant. För övrigt var 
prispallen välbesökt av många 
simmare, men eftersom startfältet i 
yngregrupper inte var så stort som vi 
skulle önskat, var det samma
medaljörer.

Den äldre gruppen i öppna sprint 
fyllde ett helt startfält och här kunde 
men beskåda en yngre herre på ca: 70
år!! som faktiskt blev 4:a. Helt 
fantastiskt!!!

På äldre "tantsidan" som Gunnar 
utryckte det fanns en som inte borde 
sluta tävlingssimma, det var Maria 
Hellberg som tog en överlägsen 
seger och även vår "gamle" huvud-
tränare Anne Forsell som gjorde ett 
starkt lopp och så naturligtvis
Malin Lundvik som visade att hon 
fortfarande kan simma hyfsat 
snabbt.

Bland dom "gamla" herrkanonerna

visade Putte Asp och Niklas Fagrell 
att dom hänger med hyfsat. Dom 
ställde upp i allt för att ge Micke 
Frisk en omgång och visst gjorde 
dom det. Men "farbror eller skall vi 
kalla honom Flipper (han är ju en 
stamgäst vid det spelet till många 
yngre förmågors förtjusning) hade 
varit sjuk och som han sa inte kunnat
tränat sista dagarna!

Återigen blev det succé med tävling i
Nisse F regi och med ett fint koppel
av funktionärer.

Ja, detta var lite smådetaljer om täv-
lingar under hösten och en dryg månad
på vårt nya simmarår -95. Förmodligen 
har jag glömt massor, men jag 
försöker snappa upp lite info här och 
där eftersom jag inte hinner vara på 
alla tävlingar. Men jag gör så gott det 
går och ser gärna lite stolpar från det 
som jag själv inte bevistar. Ni ser ju 
om jag inte finns på en tävling, för då 
går ju inte han som ständigt har en "
badmössa" på sig där och då får ni 
gärna ge mig lite om vad som hände!!!

Med dessa lite korta notiser önskar jag
alla lycka till inför 1995

Simkommittén
Börje J
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Vi HURRAR från TÄBY SIM

Ett stort grattis till följande:

Micke Jacobsson
Guld och silver på Svenska Ungdomsmästerskapen 
Silver på Juniordistriktsmästerskapen
Brons på Svenska Juniormästerskapen
Guld och silver på Nordiska Juniormästerskapen 
Silver och brons på Distriktsmästerskapen
Fina placeringar på Svenska Mästerskapen 
Klubbmästerskapen och titeln Stormästare i TÄBY SIM

Karin Lärka
Silver på Svenska Juniordistriktsmästerskapen
Silver o brons på Svenska Juniormästerskapen
Silver på Distriktsmästerskapen
Fina placeringar på Svenska Mästerskapen 
Klubbmästerskapen och titeln Stormästarinna i TÄBY SIM

Jonas Lögdberg
Silver på Svenska Mästerskapen
Guld på Svensk Grand Prix
Silver på Distriktsmästerskapen
4:e platsen i World Cup
4:e och 5:e platsen på Svenska Mästerskapen

Mats Forslund
Guld på 4 x 100 frisim Svenska Ungdomsmästerskapen

Fredrik Atmer
Guld på 4 x 100 frisim Svenska Ungdomsmästerskapen

Claes Roeck-Hansen
Guld på 4 x 100 frisim Svenska Ungdomsmästerskapen

Miriam Wilson till Minimästarina 

Jon Granberg till Minimästare
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Medaljer och placeringar i följande tävlingar:

Fredrik Atmer, Claes Rock-Hansen, Mats Forslund, Micke Jacobsson 
Sum-sim region

Mats Forslund, Eje Eklöf, Micke Jacobsson 
Arne borgs minne

Miriam Wilson 
Chiquitadoppet

Mats Forslund, Micke Jacobsson, Fredrik Atmer, Eje Eklöf, David Lars-
son, Jon Granström, Mirre Wilson
Åkersberga sim

Konstsim

Lagsilver på Svenska Juniormästerskapen
Malin Hubner, Mari Johansson, Ellinor Lindgren, Lena Lundgren 
Sara Melander, Lina Svensson, Therese von Alm, Melissa Shelley

Figurer:
Guld i b-klass Melissa Shelley 
Guld i c-klass Jessica Shelley 
Silver i c-klass Ida Björkenstam

Solo:
Guld i b-klass Melissa Shelley 
Guld i c-klass Jessica Shelley

Par:
Brons i b-klass Theresa von Ahn/Melissa Shelley 
Silver i c-klass Ida Björkenstam/Shanty Agoes 
Brons i c-klass Malin Kleve/Jessica Shelley

Lag:
   C-klass Shanty Agoes, Ida Björkenstam, Malin Kleve

Jessica Shelley, Helena Zackariasson
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Övriga som skall ha ett stort tack!
• Gunnar Fornander och Micke Frisk för elitgruppens framgångar.
• Nisse Forslund för fina tävlingsarrangemang.
• Barbro Malmström som alltid ställer upp.
• Alla funktionärer som gör det.
• Alla tränare som skapar fina simmare.
• Ingrid Olsson och Rose Karlsson för bra försäljning.
• Kerstin Stamyr för bingolottoverksamheten.
• Henrik Atmer för alla sålda bingolotter.
• Putte Asp för skyltar.
• Elisabeth A och Susanne S för fina resultat med konstsims flickor.
• Annelie Blomgren och Jonas Lögdberg för info och STÄNK.
• Alla som var inblandade i 20 års jubileumsnumret av STÄNK.
• Carina Roeck-Hansen för ditt mycket fina jobb på kansliet.
• Tibblebadets personal för all hjälp och medverkan.
• Stefan Eriksson som ansvarar för masters.

TÄBY SIM dräkter
säljes billigt.

Ring T.G.
Tel.: 758 90 26

S K V A L L ER
Bröllop mellan

Cecilia Berg ock David Bruce
äger rum lördag1/2 1995.
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Årets utmärkelser

Bröderna Wahlheims Vandringspris 1994
Detta pris tillddelas den simmare som erhållit flest poäng för en seger en-
ligt den tyska simtabellen. Resultatet på 200 medley vid SM gav 942 poäng.

Priset tilldelades: DANIEL KARLSSON

Årets Simmerska 1994
Detta pris tilldelas den Simmerska som gjort stora framsteg samt utvecklats 
possitivt under året samt tagit många medaljer vid bland annat dom stora 
mästerskap hon deltagit i samt också gjort många bra resultat i andra täv-
lingar hon deltagit i. Dessutom har hon varit en god kamrat och varit 
träningsflitig. Hon har också varit ett föredömme för andra simmare i klub-
ben. Årets simmerska tillhör sveriges bästa ryggsimmerskor

Priset tilldelades: KARIN LÄRKA

Årets Simmare 1994
Detta pris tilldelas den simmare som gjort stora framsteg i form av positiv
utveckling under året och har varit träningsflitig samt tagit många medal-
jer i dom stora mästerskapstävlingar han deltagit i eller gjort bra resultat i
andra tävlingar han deltagit i. Han har dessutom varit ett föredömme för
andra simmare inom klubben Årets simmare är duktig i alla simsätt.

Priset tilldelades: DANIEL KARLSSON

Årets Komet 1994
Detta pris delas ut till den simmare/simmerska som utvecklats positivt och 
deltagit samt gjort många fina resultat i dom tävlingar HAN/HON 
deltagit i. KOMETEN har också varit träningsflitig och en god kamrat för 
andra simmare inom klubben.

Priset tilldelades: DANIEL EDLUND

Pappas Potta 1994
Det priset tilldelas den simmare i de yngre grupperna som utvecklats posi-
tivt och som visat god vilja och bra träningsflit samt varit en god kamrat 
och visat en framåtanda i att vilja utvecklas med tävlingsmål som framtid. 
Han har gjort mycket bra resultat vid tävlingar han deltagit i

Priset tilldelades: ANDERS EKLÖF
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Mammas Kanna 1994
Det priset tilldelas den simmerska i de yngre grupperna som utvecklats positivt 
och som visat god vilja och bra träningsflit samt varit en god kamrat och 
dessutom visat en framåtanda i att vilja utvecklas med tävlingsmål som framtid. 
Hon har gjort mycket bra resultat vidd de tävlingar hon deltagit i

ANNA ATMER

TÄBY SIMs Runsten
Utdelades vid TÄBY SIMS 20-årsfest till dem som gjort framstående insatser
för klubben.

ROSE KARLSSON
JONAS LÖGDBERG
CARL JOHAN HELLMAN
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RESULTATLISTA
TÄBY SIMS KLUBBMÄSTERSKAP 1995-02-05.

Gren 1. 25m bröstsim flickor D
Gren 9. 25m fjärilsim flickor D

1. Therese Hellgren -84 24,3 1. Therese Hellgren -84 24,2

Gren 2. 25m bröstsim pojkar D Gren 10.  25m fjärilsim D pojkar
1. Daniel Wahlfried -84 23,2 1. David Mårlé -84 21,0
2. Michel Serrander -85 25,6 2. Peter Forsling -83 25,3
3. Peter Forsling -83 26,9           Michel Serrander -85 disk.
3. Christoffer Frenkel -83 26,9
David Mårlé -84 disk. Gren 11. 100m ryggsim flickor

C
1. Miriam Wilson -82 1.19,7

Gren 3. 100m fjärilsim flickor C 2. Karin Nilsson -83 1.26,6

1. Miriam Wilson -82 1.21,5 3. Charlotte Gravesen -82 1.32,7
2. Annica Forsberg -83 1.32,1 4. Linnea Edmark -83 1.36,3
3. Anna Atmer -82 1.55,2 5. Annica Forsberg -83 1.36,4

6. Sara Willander -82 1.38,8
Gren 4. 100m fjärilsim pojkar C 7. Emma Gustavsson -82 1.40,3
1. Jon Granberg -82 1.22,8 8. Anna Atmer -82 1.41,4

9.  Josefine Lindmas -83 1.46,4
Gren 5. 100m bröstsim flickor B
1.Jeanette Peterson -80 1.31,2 Gren 12.100m ryggsim pojkar C
2. Liza Demsell -81 1.40,7 1. Jon Granberg -82 1.22,8
3.  Helena Svenle -80 1.43,1 2. Gustaf Svensson -82 1.35,9

3.     Tobias Övergaard -82 1.39,7
Gren 6.100m bröstsim pojkar B
1. Micke Jacobsson -79 1.06,3 Gren 13. 100m fjärilsim flickor B
2. Fredrik Atmer -79 1.11,2 1. Emilia Ruokamo -81 1.28,0
3.  David Larsson -80 1.18,6

Gren 14. 100m fjärilsimpojkar B
Gren 7.100m fjärilsimflickor A 1.Micke Jacobsson -79 1.00,7
1. Karin Lärka -78 1.08,0 2. Fredrik Atmer -79 1.06,7
2. Malin Lundvik -71 1.12,2 3. David Larsson -80 1.15,4
3.Carina Roeck Hansen -75 1.13,3
4. Tyra Olsson -77 1.15,0 Gren 15. 100m ryggsim flickor A
5. Lisa Olsson -79 1.22,1 1. Karin Lärka -78 1.11,1

2.Carina Roeck Hansen -75 1.12,4
Gren 8.100m fjärilsim pojkar A 3.  Tyra Olsson -77 1.16,7
1.  Mikael Frisk -66 1.03,1 4.  Malin Lundvik -71 1.20,6
2.  Patrik Asp -66 1.03,4 5.  Sara Averbo -74 1.23,7
3.  Niclas Fagrell -66 1.06,3 6.  Lisa Olsson -79 1.27,7
4.  Clas Roeck Hansen -78 1.07,1
5. David Söderström -72 1.07,7 Gren 16  100m ryggsim pojkar A
6. John Plikk -76 1.10,6 1. Niclas Fagrell -66 1.05,1

2. Mikael Frisk -66 1.05,8
3.  Clas Roeck Hansen -78 1.06,6
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4. Patrik Asp -66 1.09,0 3. David Söderström -72 1.15,5

5. John Plikk -76 1.16,5 4. Mikael frisk -66 1.18,2
6. Fredrik Svedbrant -78 1.23,8 5. Niclas Fagrell -66 1.18,4

6. Patrik Asp -66 1.18,7
Gren 17. 100m bröstsim flickor C 7. Mattias Kroner -43 1.20,1
1. Miriam Wilson -82 1.28,0 8. Clas Roeck Hansen -78 1.20,2
2. Annica Forsberg -83 1.36,7 9. Stefan Eriksson -63 1.22,7
3. Karin Nilsson -83 1.40,4              Fredrik Svedbrant -78 disk.
4. Charlotte Gravesen -82 1.41,1
5. Elin Nordmark -82 1.42,9 Gren 23.50m ryggsim flickor D
6. Sara Willander -82 1.45,2 1. Therese Hellgren -84 48,5
7. Linnea Edmark -83 1.46,0
8. Anja Jingklev -83 1.53,2 Gren 24. 50m ryggsim pojkar D
8. Anna Atmer -82 1.53,2 1.   Anders Eklöf -83 49,4
10. Emma Gustavsson -82 1.56,9 2.  David Mårlé -84 50,5
11. Titti Lindberg -82 1.59,2 3. Daniel Wahlfried -84 52,3
12. Josefine Lindmos -82 2.15,0 4. Michel Serrander -85 57,1

           Peter Forsling -83 bröt
Gren 18.100m bröstsim pojkar C              Christoffer Frenke -83 disk.
1. Jon Granberg -82 1.31,1
2. Anders Kvarnhem -82 1.36,0 Gren 25.100m frisim flickor C
3. Gustav Svedbrant -81 1.38,8 1. Miriam Wilson -82 1.07,1
4. Gustaf Svensson -82 1.49,4 2. Annica Forsberg -83 1.16,7
5. Tobias Övergaard -82 1.53,5 3. Karin Nilsson -83 1.18,5

4. Anna Atmer -82 1.23,8
Gren 19.100m ryggsim flickor B 5. Charlotte Gravesen -82 1.27,4
1. Liza Demsell -81 1.22,8 6. Nathalie Wallberg -82 1.27,9
2. Helena Svenle -80 1.25,6 7. Titti Lindberg -82 1.30,7
3. Emilia Ruokamo -81 1.27,8 8. Linnea Edmark -83 1.31,4
4. Jeanette Peterson -80 1.28,6

Gren 26.100m frisim pojkar C
Gren 20.100m ryggsim pojkar B 1. Jon Granberg -82 1.09,0
1. Micke Jacobsson -79 1.01,9 2. Anders Kvarnhem -82 1.27,5
2. Fredrik Atmer -79 1.09,2 3. Tobias Övergaard -82 1.33,5
3. Eje Eklöf -80 1.12,1 Gustaf Svensson -82 disk.
4. Markus Grandell -79 1.13,0
5. David Larsson -80 1.19,2 Gren 27.100m frisim flickor B

I. Helena Svensle -80 1.12,6
Gren 21.100m bröstsim flickorA 2. Emilia Ruokamo -81 1.15,0
1. Tyra Olsson -77 1.21,9 3. Jeanette Peterson -80 1.15,1
2. Carina Roeck Hansson -75 1.25,5 4. Liza Demsell -81 1.20,3
3. Karin Lärka -78 1.26,2
4. Anne Forsell -59 1.27,0 Gren 28. 100m frisim pojkar B
5. Malin Lundvik -71 1.28,2 1. Micke Jacobsson -79 54,9
6. Lisa Olsson -79 1.31,8 2. Fredrik Atmer -79 56,9

3. David Larsson -80 1.04,3

Gren 22. 100m bröstsim pojkar A
1. John Plikk -76   1.14,2
2. Juhani Carlsson -68   1.15,1
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Gren 29. 100m frisim flickor A
1. Karin lärka -78   1.02,5
2. Malin Lundvik -71   1.04,0
3. Carina Roeck Hansen -75   1.04,1
4. Tyra Olsson -77   1.04,5
5. Sarah Averbo -74   1.09,9
6. Lisa Olsson -79   1.11,3

Gren 30.100m frisim pojkar A
1. Clas Roeck Hansen -78   56,1
2. Patrik Asp -66   56,3
3. Mikael Frisk -66   57,4
4. David Söderström -72   58,5
5. Niclas Fagrell -66   59,7
6. Juhani Carlsson -68   1.00,6
7. John Plikk -76   1.00,8
8. Stefan Eriksson -63   1.04,9
9. Fredrik Svedbrant -78   1.06,7

Gren 31.50m frisim flickor D 
1. Therese Hellgren -84   43,3

Gren 32.50m frisim pojkar D
1. David Mårlé -84   39,0
2. Michel Serrander -85   39,8
3. Peter Forsling -83   40,1
4. Tobias Runström-Falk -83   40,4
5. Anders Eklöf -83   40,9
6. Christoffer Frenkel -83   42,3
7. Daniel Wahlfried -84   43,9

Gren 33.100m medley flickor C FINAL
1. Miriam Wilson -82   1.18,5
2. Annica Forsberg -83   1.29,4
3. Karin Nilsson -83   1.31,6
4. Charlotte Gravesen -82   1.33,5
5. Anna Atmer -82   1.43,9
6. Linnea Edmark -83   disk.

Gren 34.100m medley pojkar C FINAL,
1. Jon Granberg -82   1.19,8
2. Gustaf Svensson -82   1.38,8
Anders Kvarnhem -82   disk.

Gren 35.200m medley flickor A-B FINAL
1. Karin Lärka -78   2.30,3
2. Carina Roeck Hansen -75   2.38,9

3. Malin Lundvik -71   2.42,0
4. Tyra Olsson -77  2.45,7

5. Lisa Olsson -79   3.00,1
6. Jeanette Peterson -80   3.13,4

Gren 36.200m medley pojkar A-B FINAL
1. Micke Jacobsson -79   2.14,7
2. Fredrik Atmer -79   2.20,5
3. Mikael Frisk -66   2.22,1
4. Clas Roeck Hansen -78   2.27,4
5. Patrik Asp -66   2.30,8
6. Niclas Fagrell -66   2.31,1

MINIMÄSTARINNA:
Miriam Wilson -82 Totalpoäng:  2375

MINIMÄSTARE
Jon Granberg -82 Totalpoäng:  1601

STORMÄSTARINNA:
Karin Lärka -78 Totalpoäng:  3051

STORMÄSTARE:
Micke Jacobsson -79 Totalpoäng:  3488

ÖPPNASPRINTERMÄSTERSKAPEN
50M FRISIM

Damer Juniorer
1. Maria Hellberg -69   29,0
2. Anne Forsell -59   31.0

Damer Ungdom
1. Karin Lärka -78   28,4
2. Tyra Olsson -77   29,5
3. Carina Roeck Hansen -75   30,1
4. Malin Lundvik -71   30,3
5. Sarah Averbo -74    30,4
6. Miriam Wilson -82   30,6
7. Lisa Olsson -79   32,9
8. Helena Svenle -80   33,6
9. Jeanette Peterson -80   34,0
10. Annica Forsberg -83   34,6
11. Emilia Ruokamo -81   34,6
12. Karin Nilsson -83   34,9
13. Lila Demsell -81   35,5
14. Anna Atmer -82   38,3
15. Charlotte Gravens -82   38,6
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Herrar Seniorer Herrar Ungdom
1. John Dufour -47 29,0 1. Micke Jacobsson -79 24,9

2. Mattias Kroner -43 30,6 2. Mikael Roeck Hansen -73 24,9
3. Heimo Auer -37 32,1 3. Fredrik Atmer -79 26,4
4. Bror Ebbe Andersson -24 35,0 4. Clas Roeck Hansen -78 26,4
5. Rolf Hörner -37 36,8 5. John Plikk -76 27,2
6. Hans Svensson -54 37,2 6. David Söderström -72 27,3

7. Eje Eklöf -80 27,6
Herrar Juniorer 8. fredrik Svedbrant -78 28,9

1. Patrik Asp -66 25,8 9. David Larsson -80 29,3
2. Mikael Frisk -66 26,1 10. Carl Svensson -78 30,9
3. Juhani Carlsson -68 27,2 11. Tomas Grande!! -78 32,8
4. Stefan Eriksson -63 29,0 12. Gustaf Svensson -82 38,5
5. Martin Rogersson -69 31,0 13. Peter Forsling -83 41,6

Niclas Fagrell -66 disk. 14. Anders Eklöf -83 42,1
15. Calle Peterson -83 bröt

Tävlingskalender VT-95

Månad Tävling Arrangör Berör
(De kursiva raderna hänför sig till konstsimsverksamheten)

Februari

18 Tyresö Knatte Tyresö Medley & Crawl
19 Sum-Kval 1 Täby Reg 3+4

Mars

17-19 Catalina Trofé Borlänge Senior
18 Mälarcupen 1 ? Elit & A

Seriesim 1 ? A, B, C & Medley
19 Sum-Kval 2 Järfälla Reg 3+4
25 Bromma nat. Åkeshov Elit, A, B, C

+ pojk 10-manna
25-26 Sollentuna Simfest. Sollentuna Elit, A, B, C
26 Marsdoppet Tibblebadet Medley, Crawl, Sluss

April
7-9 JSM Växjö Junior
8-9 Mora Cup Mora Elit, A, B, & C
22-23 Sv. Simspelen Borlänge Elit
22-23 Järfällas nationella Jakobsberg A, B, & C
22-23 Vårsimiaden, distr. Väsby C, Medley & Crawl
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KOM IHÅG!

TÄBY SIMs
ÅRSMÖTE

den 23 februari kl 1900
i

Tibble Sportcentrum


