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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Välkomna alla till verksamheten 1996. En del nyheter har många redan
upplevt och några fler kommer. Mer till detta nedan. Men först lite om
slutet på 1995!

December 1995 blev, som vanligt, en hektisk månad. På aktivitetssidan 
avslutades Plask & Lek-terminen under sedvanligt glam. Det slit som 
många ledare, ingen nämnd och glömd, lagt ned har givit glada och duk-
tiga småttingar. De första stegen in i "vattenlivet" är viktiga! KM genom-
fördes enligt gammal tradition strax före jul. Trots avsaknaden av Mats och 
Micke blev det en resultatmässigt bra tävling. Och det mest glädjande är att 
Gunnars och hans tränares långsiktiga arbete börjar synas. Flera nya ung-
domar i de yngre åldrarna gjorde fina resultat Våra unga konstsimmerskor 
avslutade året med flera medaljer från Svenska Ungdomsmästerskapet. 
Grattis!! Ett KM genomfördes också, vilket är ovanligt i Sverige.

På utbildningssidan genomfördes i december en livräddningskurs med 
hälften av våra aktiva ledare. Resten skall få sitt snarast i vår. Vi hann även 
med att kompletteringsutbilda våra simfunktionärer under ett antal kort-
kurser med Nils Forslund som ledare.

TACK ALLA SOM BIDROG TILL ATT 1996 AVSLUTADES SÅ FINT!

Så till 1996! Det har redan hänt en hel del som ni säkert märker när ni läser 
STÄNK. Klubben stod, i trettoonhelgen, som värd för DM i simning. För-
utom att vi var resultatmässigt mycket framgångsrika så fick vi många 
lovord för arrangemanget. Det administrativa kring en stor tävling tar 
mycket kraft och där gjorde Jonas H och Gunnar huvuddelen av jobbet på 
ett mycket bra sätt. Våra fina DM-resultat följdes senare i januari upp av 
utmärkta prestationer vid SM i Sundsvall. Om någon skall nämnas så är 
det väl Daniel Karlsson: Välkommen tillbaka i simmartoppen, Daniel! 
Som ordförande var jag med vid SM och representerade klubben vid SES (
Svensk ElitSimning)-konferensen. Inte minst där möts Täby Sim av res-
pekt och beundran, vilket är mycket glädjande!

Just denna helg när jag sitter och skriver detta är våra konstsimmerskor i
Ludvika på en stortävling. Jag beundrar Elisabeths och Susannes engage-
mang och satsning på dessa flickor. Jag vet också att flickorna och deras
föräldrar ställer upp för sina ledares höga mål! Som alla Plask & Lek-för-
äldrar upplevt startade vi vårterminen med inskrivning därhöstens barn
hade företräde. Ansvariga för det nya förfarandet var främst Jonas Häger-
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häll med hjälp av kassören Lennart Grandell och Elisabeth Wilsson. Det 
fungerade överraskande bra och våra grupper är i stort fyllda av betalande 
deltagare. Från föräldrarnas sida har vi fått nästan bara positiva synpunkter
och en del förslag. Förslagen skall vi ta med ss i det fortsatta arbetet. TACK
JONAS, LENNART OCH LISA FÖR ETT JÄTTEFINT JOBB!!

Så några ord om vad som är på gång i närtid. Vi kommer att genomföra ett antal
nybörjartävlingar, s k DOPP, varvid det första är genomfört när ni läser denna 
STÄNK. Syftet är att våra yngre, nya simmare skall få visa upp sig och pröva på hur 
det är att tävla. Det är viktigt att alla deltagare uppmuntras och att inte bara segrarna 
harangeras! Den 6:e februari genmför klubben en föreningsutvecklingskväll med stöd 
av SISU (Idrttsrörelsens Studie- och Utbildningsförbund) med syfte att utveckla 
förenings- och ungdomsarbetet. Deltagare är styrelse, särskilt kallade föräldrar och 
äldre aktiva. Under februari kommer en funktinärskurs i tävlingssimning att 
genomföras. Den leds av klubbens egna KLÄRK-utbildade instruktörer. Målet är att få 
minst tio nyutbildade funktionärer inför vår stortävling WELLA CUP i början av juni. 
Målgrupp är främst föräldrar till yngre tävlingssimmare. Gärna många mammor! Den 7:
e mars genomförs årsmötet. Dagordning m.m. kommer att finnas anslagen utanför 
kansliet i slutet på februari. Jag uppmanar alla medlemmar att delta i årsmötet och 
påverka hur föreningen skall verka under 1996. Röstberättigade är de som betalt 
medlemsavgift 1995 och fyller lägst 16 år under 1996.

Naturligtvis är Täby Sim sina medlemmars förening och föreningen jbbar självklart för 
att alla medlemmar skall få bra och meningsfull verksamhet. Föreningsarbetet sker 
dock huvudsakligen på ideell bas vilket medlemmar och föräldrar måste vara 
medvetna om. Det är därför nödvändigt att föreningen stöttas på olika sätt, t.ex. 
genom att delta i föreningsarbetet, betala 

avgifter och, inte minst, engagera sig i våra
barns/ungdmars aktiviteter. Efter vars och ens
förmåga är ingen insats för liten!

FRÅGA INTE BARA VAD TÄBY  SIM KAN 
GÖRA FÖR DIG UTAN OCKSÅ OM DU KAN 
GÖRA NÅGOT FÖR KLUBBEN!!!

Carl Johan Hellman
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Gunnar har ordet

Hej alla STÄNK-läsare!

Vilket SM vi upplevde i Sundsvall! 7 medaljer, varav ett GULD!

Den ädlaste medaljen erövrades av Daniel Karlsson som fick till det riktigt 
bra på 200 m medley efter en ganska tung försäsong. Grattis Danne! Fler än 
ett par ögon var våta. Vi var många som gladdes med Dig! Mer om SM 
skriver säkert Börje om.

Många som gladdes ja. Danne ensam 
gjorde denna fina prestation, men jag vill 
ändå tacka alla som hjälpt till på vägen 
till våra framgångar. Jag tänker närmast 
på "våra" massörer, amatördoktorer etc. 
Eddie, Nacka, Jonas och Malin som har 
stor betydelse i det sista känsliga 
toppningsfasen. Jag tänker också på alla 
tränare som genom åren har hjälpt till 
efter bästa förmåga inte minst de tränare 
man hade i de första nivåerna. Och natur-
ligtvis ska man heller inte glömma kloka o
ch lagom stöttande föräldrar!

Men nu gäller framtiden!

Nya spännande utmaningar väntar på alla nivåer. Nyligen avverkades "
Februaridoppet" med en bredd som var bättre än på länge.

Styrelsen arrangerade med hjälp av SISU (Idrottens studieförbund) en s.k.
framtidskväll som kommer följas upp i olika arbetsgrupper under de när-
maste månaderna.

Snart är det årsmöte. Då har Du som medlem chansen att påverka framti-
den eller om Du vill bara komma och lyssna och lära.

I ett eller annat sammanhang ses vi. Det ser jag fram emot! 

Simmarhälsningar

Gunnar F
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Liten intervju med Jonas Hägerhäll

Du är huvudtränare i Vallentuna SK, men jobbar som tränare i Täby Sim
också, dessutom är du ansvarig för Plask & Lek i Täby Sim tillsammans
med Lisa Wilson.

Hur går det?
Jonas: Mycket bra, jag har fullt upp och lär mig mycket som vi inte har i 
VSK.
Du går på idrottshögskolan på Bosön?
Jonas: Ja, jag går sista termin nu sen är jag färdigutbildad som idrottskon-
sulent.
Vad gör du sedan?

Jonas: Jag måste naturligtvis börja jobba med ett jobb på heltid, inte minst 
för att försörja mig. Jag kan ju inte bo hemma hela livet!
Skulle du vilja börja jobba i Täby Sim?

Jonas: Självklart, jag har ju mitt hjärta i Täby Sim, även om jag är Vsk:are i 
själen!

Du vill alltså jobba med barn och 
ungdomar?

Jonas: Ja, jag tycker det är så kul 
med att se hur dom utvecklas och
speciellt i dom yngre 
mellangrupperna.
Du har ju varit med och tränat fram 
några av våra bästa ungdom- 
simmare?

Jonas: Ja, det känns skönt att 
man bidragit till att vi lyckats så bra dom senaste åren.
Har du aldrig tröttnat på simning?

Jonas: Tröttnat har jag aldrig, men ibland kan det vara lite jobbigt, men då 
tar jag nya friska tag!
Har du simmat själv?

Jonas: Tävlingssimmade gjorde jag tills jag var 16 år, men jag spelade 
mycket hoockey också. Det var nog min stora grej!
Du har mycket idéer! Hur tycker du att det fungerar i Täby Sim?

Jonas: Det går bättre och bättre. Det är viktigt att föreningen utvecklas 
framåt och mot det bättre. Vi måste tänka på framtiden.
Du och Lisa W verkar gå bra ihop?
Jonas: Ja, vi jobbar jättebra tillsammans och vi förstår varandra.
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Vad skulle du helst vilja göra här i livet?
Jonas: Svår fråga. Jag vet ej riktigt, måste nog fundera lite på det! 
Vad äter du helst?
Jonas: Mammas hemlagade Lasagne.
Har du någon speciell favoritsport?
Jonas: Simning och slalom.
Vad har du för dåliga sidor?
Jonas: Jag är lite glömsk, så det blir att många får plocka upp efter mig. 
Dina bra sidor?
Jonas: Ambitiös, glad och positiv inställning till det mesta.

Tack för intervjun och lycka till med ditt ledarintresse!

I nästa nummer av STÄNK kommer en 

resultatsammanställning av de tio främsta 

TÄBY SlMmarna genom tiderna för varje 

simsätt!
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1996 års första rapport från simkommittén.

En riktigt god fortsättning på det 
nya simmaråret, även om det gått en
tid! Sista Stänktidningen för året 
1995 var mycket läsvärd och jag 
skall här börja direkt med att inte 
glömma ett nytt uttryck som gav 
mig ett stort skratt. Vadå tänker ni, 
det är väl så att man ofta skrattar 
när man läser Stänk? Jovisst, men 
jag tänker då närmast på master- 
simmaren Heimo Auers festliga och 
inte minst intressanta artikel, där 
uttrycket "försvann som ett spett i
den blå djupa delen av bassängen" 
var ett av dom roligaste jag hört i 
simmarkretsar.

Så här i början av ett nytt år tittar 
man gärna tillbaka och minns ännu 
ett fantastiskt simmarår, där Täby 
Sim rönt stor framgång i bassänge-
rna. Jag tänker då närmast på USM 
där vi tog storslam både individu-
ellt och framförallt i lag. Sedan skall 
man inte glömma långbane-SM, där 
vi tog ett antal medaljer. På JSM i 
kortbana, fick vi en dubbel svensk 
juniormästare och ett antal ytterli-
gare medaljer. Årets (1995) sista 
stora mästerskap var NJM och här

blev det också en dubbel nordisk 
juniormästare samt medaljer av 
olika valörer. Det är med värme i 
hjärta och blick som man blickar 
tillbaka och tänker på "hur himla 
bra vi är inom simning"! Man skall 
absolut inte heller glömma alla 
yngre simmare som kommer och 
hur fint dom utvecklats under året 
och alla fina resultat dom gjort. Vi 
skall heller inte glömma att konst-
sim åter igen gjort fina resultat och 
lyckats med målsättningar att ta 
medaljer vid mästerskapstävlingar.

Tittar man på Plask & Lek så känns 
det mycket tryggt, för där är det full 
rulle och kön bara växer. Givetvis 
försöker vi plocka in så fort det går 
och när det finns ledare och 
bassängtider.

Nu har vi ett nytt spännande år 
framför oss och vår planering är 
mycket bra med massor av tävlingar 
för alla simmare. Givetvis har vi
även inför detta år gjort planeringen 
med hänsyn till de medel vi förfogar 
över. Men med 95 års facit så skall vi 
nog försöka sträcka ut lite till och få
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ytterligare en fint simmarår framför 
oss. Dessutom har vi ett antal täv-
lingar som vi arrangerar och här 
hoppas jag på ett fortsatt lika stort 
engagemang från vår härliga 
funktionärskår.

Inför -96 har vi ett antal "nya" sim-
mare som kommit upp från dom 
yngre grupperna och jag hoppas att 
dom fortsätter att utvecklas och att 
dom ställer upp in dom tävlingar 
som vi planerat in för dessa fram-
tida förmågor. Det är ju så, att vi 
måste "sikta mot stjärnorna", vi 
måste alltså titta lite längre fram än 
bara det år som kommer. Vi måste 
bygga nu liksom vi alltid gjort och 
titta framåt ett antal år, för det kom-
mer ju många fina simmarår framö-
ver och då måste vi blicka framåt 
och titta efter idag och i morgon vad 
vi har i dom "bakre leden" samt hur 
det står till med rekryteringen. Som 
det sett ut under 1995, så tror jag 
rekryteringen kommer att storma 
över oss och det välkomnar vi jätte-

mycket. Till sist vill jag bara önska
alla ett nytt härligt simmarår och
lycka till samt hoppas att alla har
haft det lika fint som jag.

1996 har minst sagt börjat lika bra 
som -95 slutade Vid kortbane-SM 
fick Täby Sim på nytt en Svensk 
Mästare. Dessutom var lyckan dub-
bel för på medleydistanserna var 
2:an och 3:a också från Täby Sim.

Simma inte LUGNT! 

Stänkhälsningar från simkommittén

PS: Kan ni tänka er att Täby Sim 
varit med på BINGO med "Loket" i 
Täby C! JO, det är faktiskt sant. Vi 
som var med Gunnar, Elisabeth, 
Björn Eklöf och jag Börje J fick en 
festlig upplevelse hur det går till att 
sälja massor av lotter på några mi-
nuter om man heter Loket! Sedan 
hjälpte vi till på scenen med att dela 
ut priser klädda i Täby Sim overall, 
vilken reklam för oss!!! De Ni!

Börje
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RESULTAT AV BINGOLOTTO-FÖRSÄLJNINGEN
HÖSTEN 1995

Trots problem med strejk och många tävlingsaktiviteter harföreningen sålt
alla sina BingoLotto-lotter under hösten. Utöver det ansvar som en del av
ungdomarna tagit så har en del föräldrar stöttat försäljningen. Främst skall
nämnas Susanne Shelley och Henrik Atmer!
Vi skulle säkert kunnat klara fler lotter men vi saknade en förälder som 
kunde ta ansvar för den administration som krävdes. Det ligger en ekono-
misk potential f.n. i BingoLotto, så det är ett behov av ett par föräldrar för 
uppgiften. Är Du intresserad - hör av Dig till kansliet!

Så till resultatet - de 10 som ( med föräldrars hjälp ) sålt flest lotter:

1. Ellinor Lindgren Konstsim 280 st
2 Helena Hellman Konstsim 201 st
3. Helena Lundgren Konstsim 185 st
4. Kristin Stamyr Konstsim 182 st
5. Daniel Karlsson Elit 170 st
6. Mats Forslund Elit 150 st
7. Sara Melander Konstsim 142 st
8. Fredrik Atmer Elit 134 st

Anna Atmer C-gruppen 134 st
10. Micke Jacobsson Elit 116 st

Om BingoLotto delar ut premier för höstens försäljning kommer de att
tilldelas ovanstående i turordning. Blir det bara premier efter vårens för-
säljning slås höstens och vårens försäljningsresultat ihop och fördelning
sker i turordning.

Så ber jag att de som åtagit sig "fasta kunder" i tid anmäler till kansliet
om de p.g.a. tävling eller annat inte kan lösa åtagandet för enstaka gång!

SÄLJ MERA BINGLOTTOLOTTER!!!!

Ordförande

10



STÄNK från TÄBY SIM

MASTERS-DM I FORSGRENSKA 17-19/11

Årets masters-DM i Forsgrenska badet
vid Medborgarplatsen vart sannerligen 
inte mycket att hurra för. Allt för 
många grenar sm skulle avgöras på tre 
dagar bidrg till att göra detta till en 
både bildligt och bkstavligt talat "
urvattnad" tävling. Det finns helt enkelt 
inte underlag ng för att göra tävlings-
prgrammet så mastigt. Visserligen var
uppslutningen från klubben str ch det 
är ju alltid trevligt, men när 

flera av de våra bara behö-

ver ställa upp i sin gren 
respektive åldersklass och 
sm enda startande "bada 
hem" titeln, så kan det ju 
inte kännas så stimule-
rande. Till och med under-
tecknad hade lyckats med
den "bedriften" om han hade startat
på 200 m bröst i sin åldersklass ch det
säger ju det mesta, eller hur? Av detta
skäl följer nu en kortfattad
sammanfattning av tävlingarna.

Fredagen den 17:e var första passet o
ch bland det mest intressanta som 
hände var att Micke Frisk vann ett 
mycket starkt heat på 200 fritt på nya
svenska rekordtiden 2.06,85 i 
åldersklass A. Stort grattis! 1 B-klas-
sen i samma heat kom vår duktige ex-
femkampare (en av dom) Magnus 
Gustavsson tvåa på 2.09,62 bara sex
tiondelar från segraren. Sedan vann
Roffe Hörner klass G 200 m fritt på 2.
56,49. Anne Forsell klass C 200 m 
bröst på 3.12,59. Lotta Bäckman klass 
A 200 m medley på

2.52,77. Micke Frisk klass A 200 m rygg
på 2.25,81. Samt Jonas Lögdberg klass 
A 200 m medley på 2.20,30 ch förstås 
200 ni fjäril på 2.17,21. Samtliga dessa 
våra duktiga masters-simmare vann 
grenarna helt solo i sina åldersklasser 
men Anne, Micke ch Jonas (på fjäril) 
satte nya svenska rekord och det ska 
dom ha en extra eloge för.

Lördagens den 18:e pass var under-

tecknad upptagen av ett 
mycket rafflande pst- SM i 
Tibblebadet tillsammans
med Heimo Auer och
Kenth Jansson och kunde
därför inte bese de
tävlingar då 100meters-
distanserna av-

gjordes. Det mest intressanta som 
hände då var att Täby vann dubbelt i
klass A på 100 m fritt där Göran 
Gustavsson(GG) lite överraskande slog
Robban Jensen med 55,75 mot 56,19 
efter en spurtstrid. Roffe kunde sedan i 
lugn och ro "simma hem" 100 fritt klass 
G på 1.17,49. Lotta blev sedan tvåa på 
100 bröst på 1.27,26 och vann sedan 
solo 100 medley på 1.19,33. 1 den 
grenen vann sedan GG sin andra titel 
för dagen på 1.06,79 före en 
medtävlare och så var det passet till 
ända.

Söndagens den 19:e pass med 50-
meters-distanserna blev det talrikaste
även om uppslutningen generellt inte 
var så himla stor. På 50 fritt
försvarade vår förträffliga Elisa-
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beth Fredriksson sin titel från i fjol i klass
G på 44,91. Nästan fyra sekunder bättre
än i fjol. Grattis. Även om hon nu också
var ensam i sin klass
så är det jättekul att ha en, om uttrycket
tillåts, "äldre dam" med i gänget. På 50 
fritt herrar klass A var fyra av sju 
startande Täby-simmare. Gänget
hedrade oss med en trippel där kungen 
själv: Jonas Lögdberg var med igen 
efter ett tillfälligt break på lördagen 
och vann på 25,33. Hårt pressad av GG 
som hade 25,44 och Putte Asp som hade 
25,66. Kenta Jansson belade jumbo-
platsen med 29,07. Undertecknad
kom trea i klass B på 28,97 och Roffe dito 
i G på 33,84. På 50 bröst ställde tyvärr
inte Elisabeth upp vilket var synd
eftersom hon säkert hade vunnit där 
med. I A-klassen överraskade Göran 
med att slå Jonas, 32,83 mot 33,89. 
Undertecknad blev sedan diskad för 
felaktig målgång vilket säkert vår 
ordförande tycker var en nyttig
erfarenhet. På 50 rygg vann Jonas på 
30,92. GG blev trea på 33,46. Roffe 
tog en ny tredjeplats i sin åldersklass på 
44,27 och på 50 fjäril vann Jonas och 
Putte dubbelt. 27,03 respektive 28,52. 
GG blev delad fyra på 29,93 i ett 
startfält på sju man. Det största jämte 50 
fritt klass A.

Så återstod då bara lagkapperna och där
fick undertecknad äran att vinna sin
första masterstitel klass C(160 199 år)
tillsammans med Kenta, Roffe och
Heimo. Glädjande var att ett annat
lag också deltog så vi slapp vinna solo.
I klass A(100-119 år)

vann Jonas, Putte, Robban och GG 
på 1.41,45. Robban hade den klart 
bästa sträcktiden till följd av en 
MYCKET misstänkt överväxling 
som tävlingsledningen lät bero. Den 
gode herr Jensen får försöka ta det 
lite lugnare så han inte äventyrar 
hela laget. Avslutningsvis simmade 
dessa lag 4x50 medley där C-gänget 
blev tvåa på 2.31,33 och A-gänget 
vann på 1.58,37.

I poängsammanräkningen blev Täby
trea efter Hellas och Lidingö och håller 
på att etablera sig som Stockholms
största mastersklubb efter dessa två. 
Potential för något ännu bättre finns. 
Det gäller bara att få så många som 
möjligt av dom gamla rävarna 
intresserade. Vad tävlingarna beträffar 
tycker jag personligen att det räcker 
med att köra ett DM på en dag och 
hålla sig till 50-distanserna , 100 medley 
samt lagkapper. Det är roligare att det 
är så många som möjligt som deltar i 
färre grenar än tvärtom. Vad arrang-
emangen beträffar så var dom väl 
godkända även om man önskar att 
speakern herr Jutner haft lite bättre 
pejling. Vi hoppas att så många som 
möjligt vill följa med till SM i Uddevalla
nästa år.

Keep on swimming!

Stefan Erikson
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TÄBY SIMS

ÅRSMÖTE 1996

avhålls 1996-03-07 kl 1900

konferensrummet ovanför 

centrecourten i 

Tibble Sportcentrum

Dagordning, motioner och förslag och övriga möteshandlingar finns
tillgängliga på Täby Sims kansli fr.o.m. 1996-03-01.

Välkomna till årsmötet!

styrelsen
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S T Ä N K  f r å n  T Ä B Y  S I M

BILDPLOCK FRÅN SM I SUNDSVALL

T

TÄBY SIMKar in Lärka och Åsa Ek löf

4x200 lagel: Michael Jacobsson, Daniel Karlsson, Mats 
Forslund och Jonas Lögdberg
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Tävlingar och smått & gott!

Svenska Juniormästerskapen 
23-26/11 i Göteborg

Verne Virde Virci (Han kom Han 
sågs Han segrade) får börja den här 
artikeln om JSM i kortbana. Den 
som uppfyllde dom här uttrycken 
var Micke Jacobsson. Han blev inte 
mästare bara en gång utan blev det i 
dubbel bemärkelse, genom att vinna 
både 200 och 400 individuell medley o
ch det på nya tider som inte ligger 
långt ifrån dom bästa seniorer. På 
1500 fritt satte han nytt personbästa 
och slog dessutom Daniel K:s klubb-
rekord, men på 200 fjäril gick det 
inte att ladda om utan här blev det 
ändå en finalplats och en 8 place-
ring. Dessa resultat var nog mer än 
vad Gunnar hoppats på (ni skulle 
sett Gunnars ansikte, han lös som "
sola i Karlstad") och framförallt 
alla andra som visste att han kan 
men inte hur bra! På 200 medley 
blev det en rysare, ettan och tvåan 
låg lika sista 25 meterna och med en 
mycket fin målgång segrade Micke 
med 4/100 delar! Att han behövde 
sänka sitt personbästa med 4 sek var 
det väl ingen som opponerade sig 
emot. 400 medley blev ingen rysare 
utan här lugnade Micke publiken 
genom att ta greppet på ett tidigare 
stadium och marginalen blev 2,5 
sek, vilket inte minst jag var tack-
sam för! Micke sänkte sin tid här 
med 5 sek. Karin L då, jo hon kom, 
sågs och är ju vass det vet vi. Karin 
tog fyra medaljer och dessa fördela-
des på 2 silver på 50 och 100 rygg

där hon även satte nya personrekord
och ett brons på 50 fjäril, ja ni läser 
rätt. Karin kan, som vi vet imponera
när man minst anar det. Andra
bronset kom på 100 medley. Karin
börjar behärska alla simsätt 
och kan över-
raska alla! Mats 
F simmade 200 
fritt och sänkte 
sitt personbästa 
med 3 sek och 
det räckte till en 
mycket fin 8:e 
plats. Freddan A 
var kanske den

som mest överraskade med att sänka
sitt personbästa på 200 bröst med 11 
sek, men det räckte tyvärr ej till
finalplats.

Ungdoms-SM för äldre i Kristian-
stad 2-3/12

Täby Sim kom sågs och segrade! Detta
kunde vi konstatera efter 7 guld och
ett antal medaljer av lägre valörer. Vi
vann alla lagkapper som vi hann med
att ställa upp i!! Den sista hann vi ej
med på grund av att flyget hem inte "
orkade" med ett guld till! Nä, riktigt
så var det inte. Det var nämligen så att
tävlingen drog ut på tiden och Skåne
som jag nog måste säga är lite dåliga
förlorare gick inte med på att
tidigarelägga starten inför sista
passet så att det inte skulle bli
problem med att hinna med
hemtransporter. Skåne blev ju slagna
och det lutade åt att
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dom även skulle få se "fotsulorna" på
våra simmare även i den avslutande
medleylagkappen! Mats F tog tre mycket 
fina bronsplatser på frisimssträckorna
och visade att han tillhör dom bästa i 
landet. Han blev 5:a på 50 fritt och 8:a 
på 50 fjäril. Lagkapperna förstärktes av 
Fredrik A och Henrik G förutom Micke 
Och Mats. Henrik som simmade bättre 
och bättre allteftersom lagen vann, var
nog den som var mest besviken. Han
hade nog gått ner ytterligare i den sista 
och var jättebesviken att inte få bära 
hem ytterligare ett guld. Tänk att få vara 
med i en ny klubb och simma så bra 
att man får ett antal USM-guld med sig 
i bagaget! Micke vann fyra individuella 
guld och två silver, gulden kom på 200 
och 400 medley, 200 rygg och 200 fjäril
och silver på 400 fritt och 100 bröst.
Micke avstod 1500 fritt för att vara i 
toppform inför dom viktiga 
lagkapperna, som trots allt betyder "
laganda"!

Ungdoms-SM i Söderhamn 2-
3/12

Här var det Jon Granberg som lyckades
bäst och blev 6:a på 50 och 100 bröst. 
Tyvärr fick inte Mirre W simma eftersom 
hon var 3.e reserv. Annica F gjorde vad 
hon kunde men det räckte ej till 
medaljplats.

Nordiska Juniormästerskapen i 
Köpenhamn 8-10/12

Här skulle man kunna upprepa de "vise
orden" från Göteborg! Micke blev även
här dubbel mästare på

medleydistanserna och det med 
bättre marginaler än på ISM. Dess-
utom passade han på att förbättra 
tiderna ytterligare! På 200 fjäril blev 
det en rysare igen och med bara 3/ 100
delar till guld så fick han nöja sig med 
en andra plats, men putsade sitt 
personbästa med 3 sek. Mats F tog ett 
jättefint silver på 200 fritt och simmade 
strax över sitt nya personbästa. Dessutom 
tog Mats en fjärde plats på 50 fritt, där 
det alltid är ett getingbo om tiderna och 
det var också mycket hedrande. Micke 
och Mats ingick i de segrande 
lagkapperna på frisim också! Täby Sim
har återigen visat att vi har några av 
dom bästa simmarna i landet på 
juniorsidan.

Mats Forslund

Seriesim kval till div. 1 i 
Västertorpsbadet 17/12

Jon G var den som simmade bäst bland
killarna och han vann 100 br och 50 fj.
Bäst bland tjejerna var det Annica F som
vann 100 ry och var 2:a på 100 fritt.
Men Ulrika R sim-
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made mycket bra i den tuffa kon-
kurrensen bland 84:or fast hon själv
är 86:a. Övriga som gjorde bra ifrån
sig var Tobias Ö, Marcus W, Emilia
R, Liza D samt Stefhani P och Karin
P. Tyvärr klarade vi ej att kvala till
division 1, men det går ju fler tåg!
Ledare för den friska truppen var
Gunnar och Jonas.

Väsby knatte i Upplands 
Väsby 16/12

Bäst här simmade Michel Serander 
som blev 2:a på 25 fritt och 25 fjäril. 
Tyvärr var han den ende som ställde 
upp ifrån Täby Sim. Michel slog 
personbästa på alla grenar han 
ställde upp i. Ledare för denna stora "
trupp" var Tina Hägerhäll.

Arne Borgs minne i Åkeshov 16/12

Tiomannalaget på 10x100 tog en
mycket fin 3:e plats efter att ha legat 
på en fjärde plats länge, men på 
sista etappen klämde siste man i 
med bästa tid och bronset var bär-
gat. De 10 var Mats F, Micke F, Fred-
rik A, Magnus G, Putte A, Jonas L, 
Eje E, David L, Henrik G och Micke 
J. Mats F vann mycket fint 50 fritt 
och 50 fjäril. Mirre W var mycket 
vass men det räckte ej till pallplats. 
En som var mycket nära pallen var 
Jon G som tog en mycket fin 4:e 
plats på 50 fritt. Carina R-H gjorde 
vad hon kunde, men den här

gången räckte det ej till. Micke J 
blev 2:a totalt i 100 me som simma-
des i en öppen klass. Han tog dess-
utom en 1:a plats på 50 bröst samt

blev 2:a på 50 fritt och 50 rygg. V-
tunas Sophie K tog en 2:a plats på 50 
bröst. Övriga som simmade var bl.a. 
David L som jag tycker går mycket 
framåt, speciellt nu sedan han börjat 
köra med elitgruppen lite mer. Det 
är ju så, att när man får börja simma 
med dom stora kanonerna så lyfter 
man sig själv, inte minst i "kragen"! 
Nu är det så att jag har haft nöjet att 
köra David till några tävlingar och 
man märker på "snacket" att han 
inte är en "liten plutt" längre! (Även 
om mamma och pappa kanske 
tycker det!!) P.S. jag tycker själv att 
jag fortfarande har en "liten plutt" 
precis som många andra föräldrar!

50 manna i Forsgrenska 15/12

Årets festligaste tävling med varie-
rande inslag av simmare i olika 
åldrar! Denna tävling skapar den 
där klubbkänslan som vi alla vill ha, 
och som finns där. Det är kul att se 
hur "gamla" simmare dyker upp en 
gång per år och fortfarande känner 
att Täby Sim är klubben där man 
föddes mer eller mindre. Här fick 
David L och Eje E känna på trycket 
att simma med "stora och gamla" 
simmare i en tävling som kan tyckas 
rörig. Ja, ni förstår kanske att det 
blir så när 50 simmare i vardera 
klubb skall trängas bakom 
startpallarna. Det var 5 klubbar i år 
som ställde upp och Täby sim tog 
en fin 4:e plats.
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DM kortbana i Tibblebadet 5 - 7 
januari.

Denna tävling blev återigen en stor 
succéinte minst arrangörsmässigt, det
är ju inte så ovanligt eftersom det är 
Täby Sim med sina fantastiska 
funktionärer som gjorde det. 
Visserligen var vi tvungna att "låna 
in" lite funktionärer från andra klubbar.
Tävlings- och resultatmässigt blev det 
också en succé Jag tänker då givetvis 
på Danne K som visade att han var på väg
tillbaka genom att vinna 4 guld och 2 silver. 
En till som visade var skåpet skulle stå var 
Åsa E som vann 100 och 200 fritt samt 
vara 3:a på 50 fritt. Att Åsa kan det vet vi 
och nu var det dags att bli dubbel 
distriktsmästarinna, något som hon inte
lyckats med tidigare. Karin L som brukar 
skämma bort oss med guldmedaljer gjorde 
inge besviken utan vann 4 guld och 1 
silver. Jonas L visade återigen att han 
fortfarande håller måttet och tog 3 silver 
vilket visar att han inte skall sluta simma 
på lång tid. På 4x200 fritt tog herrarna en 
mycket fin 3:e plats. Damerna på 4x50 fritt 
tog en jättefin 2:a plats och på 4x100 blev 
det ett fint brons. Tyvärr "krockade" DM 
med

ett juniorlandslags-

läger vilket innebar att 
Micke J och Mats F 
saknades, men på 
lagkappen på 4x100 var
dom med och resultatet lät 
inte vänta på sig utan det 
blev en härlig guldmedalj.

Efter en lång helg och mycket jobb
innan kunde vi blicka tillbaka på en "
trettonhelg" och konstatera att vi
tillhör distriktets 5-6:e bästa klubb.

Svenska mästerskapen i kortbana 
i Sundsvall 18 - 21 januari.

Här kan man citera samma visdomsord
som på JSM. Han kom han sågs han 
segrade. Ja den här gången var det Danne 
K som visade att han verkligen är tillbaka 
genom att vinna 200 medley och vara 2:a 
på 400 medley och 200 rygg. Jag vet att vi
alla gläds med Danne, men vi har väl
aldrig varit så där riktigt oroliga för vi vet 
att det har funnits där hela tiden och det 
var bara en tidsfråga när det skulle 
komma! Att sedan Micke J var 2:a på 200 
medley och 3:a på 400 medley gjorde ju 
ingen ledsen precis. Dessutom blev han 6:
a på 200 rygg. Här kan man väl säga att 
detta blev ett genombrott eftersom att 
Micke har simmat senior-SM och final 
sedan några år tillbaka, men ej riktigt fått 
till det. En annan festlig händelse var att 
anläggningschefen för Tibble Sport-
centrum Janne Lundqvist var grensponsor
på 200 medley och befann sig på tävlingen 
och fick se två Täby 

simmare på prispallen!! Nu
är det så att Janne är en 
föreningsmäniska och har 
ett varmt hjärta för detta 
Och det här gjorde ju saken 
ännu bättre att få se sina "
badgäster" överst.
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Åsa E simmade mycket bra på 100 fr,
men det räckte ej till final, däremot så 
blev det personbästa och klart för SM i 
sommar. Karin L då, jo hon visade som 
vanligt framfötterna på 50 rygg, men den 
här gången fick "vi nöja" oss med en 
bronsmedalj!! Det var jättefint och vi vet 
att det kommer mera för Karin tillhör 
dom som skall vara på pallen. Hon tog 
dessutom en fin 4:e plats på 100 rygg
och var 9:a på 50 fjäril och 100 medley.
Till sist är det den fantastiske Jonas L 
som måste uppmärksammas. Han är ett 
fenomen, för återigen slog "den 
gamle" till och tog en kanonfin 
silvermedalj på 200 fjäril! Att han 
missade finaler med

en hårsmån på 50 och 100 fjäril var det
väl egentligen ingen som tog så hårt, för 
han är otrolig fortfarande (på att 
simma!!!). Slutligen måste laget på 
4x200 omnämnas, för det blev en 6:e 
plats och på 4x50 medley blev det en 10:e 
plats. Att Täby Sim blev 13:e klubb 
totalt är väl heller inget att skämmas 
över utan snarare sträck på er Gunnar 
och company som fixar så duktiga 
simmare. Och DU SOM AR TÄBY 
SIMMARE (medlem) VAR STOLT!!!

Det var en stolt liten trupp som vände
hemåt efter ännu ett fantastiskt SM!

BIOTIPS:
Se EJ "Harry och Sonja"!

Annonshjälp till STÄNK-redaktionen sökes!

Vet Ni någon (er själva eller god vän) som har goda kontakter som kan 

hjälpa till med alt förbättra TÄBY SIMS ekonomi så upplys kansliet 

om detta!
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Månadens Idol!

Längd: 186 cm
Födelsedag: 28 juli -66 (tretti hast i år)
Favoritmaträtt: Pasta
Idoler: Rowdy Gaines, OS-medaljör -84 (-88?)
Yrke: Vaktmästare på idrottsplatser
Drömyrke: Safariguide i Australien
Bästa simsätt: Medley
Första tävling: Vårplasket -79 i Norskogsbadet
Största merit: SM-brons på 400 medley -90
Flickvän: LITE oklart
Familj: Mor, far , bror, syster, mormor, farmor och katten Mirre (
efter stavhoppare Kaazmir Zalar)

Vad säger du om jag säger....

... Gunnar Fornander?
- Mycket bra tränare och kompis. Rolig kille på alla sätt och vis.

... Elisabeth A?
- (Ha, ha) Duktig konstsimstränare. Jag har ibland lite svårt att 
först vad hon säger.

... Mikael Sjöborg?
- Bra simtränare, familjefar, händig kille, stor fiskare.

Framtidsplaner? Bli en bättre simtränare (går på kurs just nu). 
Resa långt bort någonstans, om jag har några pengar. Skaffa 
familj någon gång.
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ARKIVFORSKNING - ELLER VAD ?

Dammoln yr och papper far som snöflingor i källaren. Vad är det som står 
på?

Jo, äntligen skall klubben få "ordning" på alla sina gamla handlingar. En o
rganiserad dokumentvård / -förstöring har startat genom Sven Olof 
Blomgrens försorg och med hjälp av projektpengar från AF.

Sven Olof är verkligen "rätt man" för jobbet, gammal simmarpappa och
mångårig styrelseledamot som han varit! Dessutom datorfresk och admi-
nistratör ända ut i fingerspetsarna.

Vad är det Täby Sim skall få ut av projektet? Jo, bl a:
ett välordnat föreningsarkiv enligt arkivlagen och
våra egna önskemål.
en samlad historik för framtida "forskning" och 
nostalgi.
resultatservice "genom tiderna". Intressant för alla 
gamla kalenderbitare.
STÄNK-bibliotek där historiken berättas på "rätt" 
sätt.

Det är meningen att materialet skall vara tillgängligt 
för medlemmarna, t ex i "klubbrummet" i källaren. 
Förhoppningsvis skall det bilda standard för framtiden.

Har Du förslag eller önskemål när det gäller arkivprojektet så hör av Dig 
till Sven Olof via kansliet med en lapp eller per tfn!

Carl Johan H

(GLÖM EJ ÅRSMÖTET!!! (GRATIS FIKA!)
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1995 års utmärkelser inom Täby Sim

Jonas Lögdberg 

Karin Lärka 

Micke Jacobsson

Jon Granberg 

Ulr ika  Rondén

Tobias Övergård 

Hanna Lundqvist

Bröderna Wahlheims vandringspris

Årets Simmerska

Årets Simmare

Årets Kornet

Mammas Kanna

Pappas Potta

Börjes konstskål

Mästare vid Klubbmästerskapen 1995 

Stormästarinna

Stormästare

Minimästarinna

Minimästare

Stormästarinna konstsim 

Lillmästarinna konstsim 

Öppna Sprint herrjuniorer 

Öppna Sprint damseniorer 

Öppna Sprint herrseniorer 

Öppna Sprint oldboys

Öppna Sprint oldgirls

Karin Lärka 

Danne Karlsson 

Annica Forsberg 

Jon Granberg 

Sara Melander 

Sri Agoes

Karin Lärka 

Danne Karlsson 

Lisa Widén

Jonas Lögdberg

Mathias Kroner

Lena Fredriksson
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NÅGOT NYTT 1996 - "VUXENCRAWL"

Så har vi äntligen kommit i gång! Behovet har påtalats av och till och nu 
var det ca 10 "mogna" män och kvinnor som ville börja.

I torsdags ( 1/2 ) samlades styrkan för en första duvning. Det blev en upp-
levelse för både instruktör och elever! Mycket är hemligt men några "in-
tryck" kan förmedlas:
- det är aldrig för sent!
- vattenläge och balans - "det har jag aaaldrig hört förut!"
- "åååh, har jag muskler där också?"
- beundran över Mastergängets åldermän ( 70-80 år ) som crawlade på 

banan bredvid. "Kan dom så kan vi!"
- instruktörens beundran över viljan och talangen. Tänk om ni börjat i

10-årsåldern!

Till alla er som vill men inte vågat: Kom med i gänget! Det finns några 
platser kvar. Det går säkert att ordna en kurs till om behovet skulle uppstå. 
Hör av er till kansliet!

Instruktören Carl Johan H
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Klubbmästerskapen 1995 i Tibblebadet 10/12

Årets stora klubbhändelse är alltid det
traditionella mästerskapet med lucia-
avslutning. Den här gången hade vi 
lyckats hitta en helg som var tävlingsfri
och låg på rätt sida av året. Vi har ju 
tvingats köra KM på "fel sida" under ett 
antal år. Allt var förberett och det skulle 
bli spännande att se vad våra yngre elit-
simmare kunde göra åt dom äldre. Jag
tänker då i första hand på "herrsidan".

Danne K var ju hemma i år och han fick
nog anses som lite favorit, sen har vi ju 
Jonas L som inte går av för småhackor.
Bakom dessa herrar har vi ju 
storsimmarna Frisken och Putte A, som 
inte går att räkna bort i dessa
sammanhang. Nu var det inte bättre än 
att NJM flyttades till "vår helg" och det 
innebar att två av våra värsta utmanare 
inte kunde vara med, (Micke J och Mats 
F), men där fanns ju Freddan A, Henrik 
G, David L och Eje E samt Jon G som 
eventuellt kunde "stöka" till det.

På damsidan fick man nog erkänna att "
lilla lärkan" Karin L var favorit, men här 
hade vi en stor gammal simmare Malin 
Lundvik (fast hon är inte sååå gammal 
utan skulle nog kunna fortsätta 
ytterligare några år om tid fanns).Malin 
tränar en hel del och var inte helt 
ofarlig. Sedan har vi ju också Carina R-
H, som tränar på och kan blixtra till. 
Bland dom yngre här, är Mirre W som 
bara blir bättre och bättre, sen har vi

energiknippet Annica F och Karin F som
också går mycket bra framåt. Något som 
gladde dom flesta var att vi hade så 
många yngre med i år och dom visade 
att det finns en hyfsad påfyllnad.

Tävlingen "flöt" på bra, det var mycket
folk på läktaren och vi klarade tiden 
bra med vår nye speaker Bosse Mattsson 
(när Gunnar F är bortrest) som höll ett 
lagom tempo. Naturligtvis skall vi inte 
glömma alla våra fantastiska 
funktionärer som inte gör det hela 
sämre! Det är kul att se en bra disciplin 
bland simmare och ledare, vilket är 
viktigt för att det hela skall rulla på!
Jag skriver inga resultat här, men 
Stormästare blev Danne K och 
Stormästarinna Karin L samt Mini- 
mästarinna Annica F och Minimästare
Jon G. Vi passade även på att "
utmärka" två flickor i konstsim, det var 
Sara Melander som blev Stormästarinna
och Sri Agoes som blev Lillmästarinna 
efter att konstsim kört sitt KM helgen 
innan. Tyvärr går det inte att ha allt KM 
på en gång, då det skiljer sig så mycket 
mellan dom olika disciplinerna samt att
vi då måste boka badet en hel dag,
vilket gör intrång på allmänhetens tid! 
Det är viktigt att påpeka att Täby Sim 
alltid gör sitt bästa för att tillmötesgå
ansvariga på badet när det gäller att 
samsas om tider. Det tjänar vi alla på!
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För övrigt var försäljningen igång under
ledning av Ingrid 0 och det fanns
mycket fynda inför julen. Till sist vill jag 
bara ge ett JÄTTESTORT BERÖM till 
Susanne Shelley och Elisabeth Andersson 
för den fina avslutningen med Lucia, där 
vi i år hade Anna Atmer som vald 
Lucia. Jag tycker nästan att det var ett 
av dom finaste vi haft på många år,(
obs! det har inte varit något fel på dom 
tidigare) men speciellt när Lucia-Anna
spelade tvärflöjt, ett annorlunda inslag 
som var mycket

uppskattat. Anna spelade mitt i själva
ceremonin, när alla stod uppställda på 
långsidan med facklor och små ljus 
som kantade bassängen. Naturligtvis 
skall Carl Johan och 
tävlingsledningen ha ett stort tack för 
ett jätte fint klubbmästerskap!

Hälsningar från en som stod med ett 
varmt hjärta och minst ett fuktigt öga
och tänkte på "hur himla bra vi är i 
Täby Sim"!

50-Mannatider

St Namn Tid St Namn Tid

1. Daniel Söderström 26.12 26. Per Corneliusson 27.30

2. Mats Forslund 24.12 27. Kent Jansson 27.78
3. Michael Jacobsson 24.30 28 David Larsson 27.95
4. Philip von Schultz 26.01 29. Micke  Fr i sk 25-41
5. Henning Bengtsson 25.70 3 0 .  J o n a s  L ö g d b e r g 24.20
.6. Magnus Bengtsson 25.59 31. Nils Olof Hellman 27.99
7. Martin Roos 25.31 32. Jesper Eriksson 27.59
8. Henrik Gustavsson 25.76 33. Ola Ritzén 28.45
9. Robert Metell 26.78 34. Magnus Thunborg 28.68
10. Thomas Lindahl 25.78 35. Anders Thunborg 27.38
11. Jonas Rossander 26-53 36. Fredrik Gernandt 27.72
12. Staffan Ljungqvist 27.17 37. Anders Svensson 26.59
13. Magnus Gustavsson 25.31 38. Loa Walheim 28.10
14. Martin Rogersson 25.89 39. Thomas Pråhl 27.48
15. Jonas Björklund 26.48 40. Torbjörn Angerfeldt 27.87
16. Stefan Langemar 28.71 41. Per Angerfeldt 28.06
17. Patrik Asp 24.63 42. Robert Jeppson 28.96
18. Pontus Lögdberg 29.11 43. Peter Rennerstav 28.17
19. Mikael Sjöborg 27.24 44. Roland Smith 27-94
20. Marcus Grandell 26.76 45. Sven Jeppson 27.01
21. Fredrik Mattinsson 29.63 46. Ove Eklöv 29.60
22. Roffe Jarlås 28.23 47. Stefan Erikson 29.11
23. Jon Granberg 27.74 48. Eje Eklöv 26.73
24. Anders Strandberg 26.38 49 .  Jonas  Klang 25.45
25. Karin Lärka 28.71 50 .  Fredr ik  Atmer 25.08

25



STÄNK från TÄBY SIM

Le-Manstider

St Namn Tid St Namn Tid

1. Åsa Eklöf 28.06 20. Jeanette Peterson 33.48

2- Karin Lärka 28.73 21. Åse Eklöf 28.81
3- Miriam Wilson 28.78 22. Emilia Roukamo 32.60
4. Tyra Olsson 29.15 23. Karin Lärka 28.70
5. Carina Roeck-Hansen 29.29 24. Lisa Demsell 34.93
6. Sofie Karlsson 29.95 25. Sarah Horton 33.97
7. Linda Berdahl 30.84 26. Tina Hägerhäll 34.12
8. Lisa Olsson 30.67 27. Anna Atmer 35.17
9. Åsa Eklöv 28.62 28. Linnea Edmark 33-02
10. Susanne Lindborg 30.00 29. Miriam Wilson 29.52
11. Karin Lärka 28.49 30. Tyra Olsson 30.03
12. Annica Forsberg 31.02 31. Carina Roeck-Hansen 29.34
13. Karin Nilsson 32.04 32. Åsa Eklöf 28.92
14. Tanja Karjanmaa 29-82 33. Karin Lärka 28.64
15. Miriam Wilsson 29.19 34. Sofie Karlsson 29.71
16. Tyra Olsson 29.99 35. Annica Forsberg 31.39
17. Carina Roeck-Hansen 29.41 36. Karin Nilsson 28.64
18. Lotta Bäckman 30.88 37. Lotta Bäckman 31.92
19. Jeanette Peterson 33.48 38. Susanne Lindborg 30.06
20. Jeanette Malm 29.13 39. Linda Berdahl 31.22

40. Lisa Olsson 30.89

Insändare ti l l STÄNK är al lt id välkomna.
Vill Ni komma ut med information till alla
medlemmar i TÄBY SIM så skriv och lägg
materialet (helst på diskett) i nedersta
facket till vänster inne på kansliel.

I förra numret av STÄNK utlystes en tävling där priset var ett
kilo spagetti för bästa pastasåstips. Eftersom inga bidrag har
kommit in har v ii redaktionen bestämt alt dubbla priset till två
kilo spagetti.
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STÄNK från TÄBY SIM

Vansinne är ärftligt -
du kan få det av dina
barn!

Det är aldrig för sent att 
få minnen för livet!

KONTSIM rapporterar:

Allt är Väl och lugn i delfinernas lagun. Det arbetas febrilt med figurer och musik för 1996 sim
aktiviteter. Föräldrar, domare, tränarkåren förbereder sig för årets evenemang i Tibble d.v.s.
USM 1996 i november.

En policy som kan upprepas:

"You give them roots to make them grow and the wings to let them fly"

Det som inte dödar härdar!
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TÄVLINGSKALENDER VT-96

FEBRUARI
18 Ungdomsserien

MARS
9 Tyresö Knatte
16-17 Sollentuna Simfestival
23-24 CP 4
24 Marsdoppet
23-24 Bromma Nationella
22-24 Masters-SM

APRIL
13-14 Mora Cup
20-21 GP 5
21 Vårsimiaden, region
28 Aprildoppet

MAJ
4-5 Vårsimiaden, region
4-5 GP 6
12 Ungdomsserien
25-27 Neptuniaden

Ej bestämt

Tyresö
Sollentuna
Göteborg
Täby
Bromma
Uddevalla

Mora
Uppsala
Upplands Väsby 
Täby

Åkersberga
Jönköping Ej
bestämt
Eriksdalsbadet

A, B, C, Medley

C, Medley, Crawl 
Elit, A, B, C
Elit
Elit
Medley, Crawl, Sluss 
Masters

Elit, A, B, C
Elit
C, Medley, Crawl 
Medley, Crawl, Sluss

Kvalificerade
Elit
A, B, C, Medley 
Elit, A, B, C

JUNI
1-2 Wella Cup Täby Elit. A, B
9 Viking Cup Vallentuna Elit, A, B, C, Medley
14-16 Långbane-DM Vallentuna Elit, A
26-30 Långbane-SM/JSM Uppsala Elit

JULI
3-5 Stockholm Summer Games Stockholm
6-7 Ungdoms-SM Sjöbo/Göteborg

raby k a r r n u l  n e w °  1 9 9 6


