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TÄBY SIM
- Föreningen för simsport och motion -

Adress: Simhallen, 183 36 TÄBY

Telenr: 768 15 44
Postgiro: 14 77 00 -9 (medlemsavg), 81 55 5 -5 (ekonomi)

Kansli: I simhallen, bakom spärrarna, på entréplan.

Huvudtränare: Gunnar Fornander 768 63 27 (arb)

Plask & lek ansvarig: Elisabeth Wilson 510 104 00

Jonas Hägerhäll 765 15 02
Ansvarig tränare - Konstsim:Elisabeth Andersson 758 82 06
MBK ansvarig: Viktor Epstein 656 58 11

Revisorer: Björn Eklöf (ordinarie) 756 25 07

Gerd Royne (ordinarie) 768 81 16

Ingemar Svenle (suppleant) 768 35 86

Valberedning: Joakim Zuhr, sammankallande 753 21 24

Gunnar Fornander 768 63 27 (arb)
Kerstin Stamyr 756 11 08

STYRELSEN

Ledamöter
Ordförande: Carl Johan Hellman 510 506 05
Kassör: Henrik Atmer 768 32 68
Sekreterare: Staffan Andersson 792 05 15
Simkommitté / v. ordf: Börje Jacobsson 560 306 62
Konstsimskommitté: Lennart Andersson 758 82 06
Infokommitté Jonas Lögdberg 15 21 84
Utbildningskommitté: Bo Mattsson 756 64 10
Resurskommitté: Patrik Asp 541 372 93
Stödkommitté: Elisabeth Andersson 758 82 06

Suppleanter
Ekonomi: Elisabeth Larsson 510 106 37
Simkommitté: Jonas Hägerhäll 765 15 02
Konstsimskommitté. Susanne Shelley 510 507 09
Infokommitté: Stefan Eriksson 756 65 98
Utbildningskommitté: Lars Olof Granberg 732 60 28
Resurskommi tté: Tomas Oldmark 768 88 92
Stödkommitté Margit Eklöf 510 119 97

Adjungerad
Simmarrepresentant: Mikael Frisk 756 18 25
Tränarrepresentant: Mikael Sjöborg 512 370 87
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Våren har kommit till Täby och alla ser fram mot värmen och sommaren. 
Men än återstår en del av vårterminen. Dessutom pågår förberedelserna för 
sommarkurserna, vilket ni kan läsa om på annan plats i STÄNK.

Vad har hänt sedan sist? Jo, en hel del. Bl a följande:

Årsmötet har avhållits och föreningen har fått en ny styrelse. I huvudsak är 
det densamma som 1995. Dock har Lennart Grandell, kassören, och Ingrid 
Olsson, vår bästa mamma m.m., lämnat oss då tiden inte räcker till. Bägge 
fick ett varmt tack av årsmötet, inte minst Lennart, som efter hårt arbete 
fått ordning på vår ekonomi. Skönt att veta att ni finns i bakgrunden för att 
stötta klubben.

Årsmötet gav även mig förnyat förtroende som ordförande, vilket jag är 
mycket stolt över. Som jag sagt tidigare är en ordförandeuppgift krävande 
men också något av det mest stimulerande man kan få uppleva i förenings-
livet. Jag vill finnas nära verksamheten och göra mitt bästa för föreningen 
och dess medlemmar. Det är skönt att veta att jag har en kompetent styrelse 
med mig.

Genom Börje J försorg och med hjälp av SISU har föreningen startat en mål-
inriktad föreningsutveckling. Ca 20-talet medlemmar, från styrelsen och 
föräldrar, har jobbat med detta. De områden vi speciellt skall utveckla är: 
föräldramedverkan, resursanskaffning, information och ungdomens situa-
tion. En del nya tankar har redan omsatts till verklighet och mer kommer 
vi alla att uppleva under året. Det skall bli mycket spännande och det kom-
mer att beröra oss alla!

Våra aktiva har inte legat på latsidan. Bland våra elitsimmare har främst 
Danne, Micke och Mats rört om i resultatlistorna såväl nationellt som inter-
nationellt.

Härom helgen simmade vårt unga konstsimslag hem en silvermedalj vid
JSM i konstsim och flera av de övriga flickorna nådde framskjutna place-
ringar.

Föreningens breddverksamhet visade verkligen framfötterna när 20-talet
simmare från alla tävlingsnivåer åkte upp till Mora. Förutom massor av
fina resultat så fick de yngre även vara tillsammans med sina idoler, elit-
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simmarna. Det är sådant som betyder något för framtiden. Tack Gunnar, 
alla tränare och föräldrar för fint jobb! Och glöm inte busschauffören!
Vi får inte glömma våra MASTER-simmare. Många medaljer och tredje 
bästa klubb vid MASTER-SM är glädjande! Flera HURRA!!

Lite grand i skymundan har en ny verksamhet startat. På torsdagskvällar-
na har Lotta Wasslund tränat en vuxencrawlgrupp på ca 10 elever. Jag är
imponerad av deras framsteg! Vi har fler än 10 till som vill börja. Klubben
orkar just nu inte med fler grupper men till hösten skall vi försöka få med
flera.

Så några ord om framtiden:

Närmast i kalendern har vi aktiviteter för våra yngsta med APRILDOPPET 
samt avslutning för Plask & Lek och SLUSS helgen 11-12/5.
WELLA CUP, föreningens egen stortävling, äger rum den 1-2/6 i Tibble-
badet. Då kommer vi att behöva hjälp av så många medlemmar som möj-
ligt för att kunna bjuda svensk elitsimning på en bra tävling. Ställ upp! 
Samtidigt som WELLA CUP skall Danne ( och Micke? ) försöka nå olym-
pisk status vid tävlingar i södra Europa. Det blir oerhört tufft och det vore 
en sensation om det lyckades. LYCKA TILL!!

Den 14-16/6 äger DM rum i Vallentuna. TÄBY SIM är med och arrangerar 
tillsammans med Väsby SS och Vallentuna SK som firar 25-årsjubileum. 
Grattis!

Tibblebadet stänger vid midsommar och fram till efter skolstart för repara-
tioner och ombyggnad av taket. Vi hoppas att arbetet går bra så att vi kom-
mer i gång som vi skall i höst.

Jag önskar alla i TÄBY SIM en fortsatt skön vår!

Carl Johan Hellman
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Gunnar har ordet

Hej alla STÄNK-läsare!

Förra gången jag skrev gladdes jag (vi) över ett framgångsrikt SM med 
Daniel Karlssons och Micke Jacobssons dubbelseger på 200 m medley som 
kronan på verket. Dessa herrar fortsätter att ånga på. Dubbelseger vid 
Grand-Prix-tävlingen i Göteborg i mars m.m. I Mora Cup möttes de på 200 
m medley igen. Den gången var Micke en hel hundradel före Danne i mål. 
Daniels stora mål i vår är OS-kvaltävlingar i Monte Carlo och Canet, 
medan Mickes stora mål blir Europamästerskapen för juniorer senare i 
sommar. Han och Mats Forslund, vår vassaste frisimmare just nu, lyckades 
fantastiskt bra vid 7-nationers för juniorer i Halland i påskas, vilket gjorde 
att förbundet förhandsnominerade båda till EJM. GRATTIS!

Men det tränas och tävlas även på andra nivåer! Kommande helgfår våra
lovande "knattar" Anna Eklöf, Caroline Sjöborg, AlexanderGrabski (?????)
m.fl. möta sina krafter mot övriga distriktet i sina åldersklasser. Simiaden
kallas deras mästerskap. Terminen närmar sig sitt slut och vi avser att dra i
gång sommarkurser även 1996.

Ja det är mycket på gång. 50-talet grupper kan bli fler om vi får disponera 
mer tid i badet. Förhandlingar är på gång.

Förutom verksamheten varje vecka har vi ett par tävlingsarrangemang på
gång: WELLA CUP 1-2 juni och långbane-DM för seniorer och juniorer i
Kvarnbadet, Vallentuna 14-16 juni. Hoppas DU kommer och stöttar så att
våra arrangemang även fortsättningsvis blir Stockholms bästa!

Ha en riktigt skön sommar önskar 

Gunnar
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SOMMARKURSER 1996

TÄBY SIM genomför under sommaren aktiviteter enligt nedan:

Period 1 vecka
2
3
4
5 "

24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33

om intresse finns

Tibblebadet ( inomhus ) 
Norskogsbadet ( utomhus ) 
Norskogsbadet ( utomhus ) 
Norskogsbadet ( utomhus ) 
Norskogsbadet ( utomhus )

Verksamheten omfattar Plask & Lek (simlekskola - alla tre nivåerna), 
SLUSS (simutveckling) och Crawl (tekniksimning). En period omfattar sex 
gånger, förlagda främst till måndag, onsdag och fredag. Period 1 kommer 
att ha fem aktiviteter.

Priset för en kurs (period) är 300 kr (period 1: 250 kr). Avgiften betalas vid
första aktiviteten. Deltagarna skall därutöver betala gällande badavgift till
anläggningsansvarig.

Alla barn i åldern 4 - 12 år är välkomna. Vid för många anmälda sker an-
tagning enligt följande:
Först barn med i TÄBY SIMs verksamhet.
Därefter: barn i TÄBY SIMs köer i köordning.
Sist: övriga barn efter anmälningsdatum.
Särskild kallelse kommer att gå ut till barn i verksamheten och de i kön.

Anmälan skall ske på särskild talong som finns på kallelsen och på 
anslagstavlan utanför kansliet. Talongen skall vara TÄBY SIM tillhanda 
senast 24/5 ( per post eller i kansliets brevlåda ).

I undantag, om plats finns, kan barn få delta i fler perioder.

Ordförande
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Årets andra rapport från simkommittén.

1996 kan väl knappast ha börjat 
bättre. Vi har ånyo vunnit stora täv-
lingar och placerat oss mycket bra. 
Verksamheten är i full gång och 
grupperna fungerar bra. Ja, vad kan 
man mer begära. Jo, naturligtvis 
varmare väder, så att fiskespöna kan 
få göra sitt. Åtminstone gäller det 
för mig, men min fritid börjar snart 
inte räcka till. Det får bli nattfiske 
snart!!!

Mitt engagemang i övriga simmar-
sverige tar mer och mer tid, men jag 
skall inte klaga, för jag hoppas att 
det skall komma något gott ur detta. 
För alla som inte vet, så håller jag på 
med ett projekt. Föreningsutveck-
ling heter det och nu börjar andra 
simdistrikt höra av sig och vill ha 
hjälp att starta upp. Möten med 
andra klubbar har bara varit positivt 
och kan man hjälpa eller ge tips så 
känns det ju bara bra! Det finns ett 
behov att utveckla simrörelsen mot 
en bättre framtid och mer långsik-
tigt tänkande. Inte minst på att vi 
alla måste ha en gemensam simlinje 
och att alla strävar åt samma håll. 
Vad jag menar är, att vi måste tänka 
på att individen, oavsett om det är 
simning, hopp, polo eller konstsim 
så skall han/hon utvecklas i rätt takt 
och få rätt utbildning i form hög 
tränarkompetens. Detta är viktigt 
för att behålla intresset hos dom 
som utövar sporten samt dom som 
rekryteras. Har vi olika former läs "
röd tråd" kommer vi att få fram-
tida problem. Något som också

måste observeras är eventuell do-
ping samt inte minst anorexia. Två 
mycket stora problem som ingen 
egentligen riktigt vet hur man han-
terar. Det är inte bara och prata med 
berörd, utan man måste följa upp 
och se resultatet vart det visar!

Jag skrev i början att vår verksamhet
är i full gång och planeringen fung-
erar mycket bra. Vi har ett bra täv-
lingsprogram och har kört 2 dopp-
tävlingar för våra yngsta. Där är det
jättekul och se våra småförmågor
som verkligen utvecklas och gör ett
och annat "pers". Vi har från och
med i år tagit fram plaketter med
Täby Sim emblem till dom tre främ-
sta, resten får ett diplom. En kul idé
som Gunnar, vår huvudtränare står
bakom. Det är också kul och se alla
föräldrar som ställer upp som funk-
tionärer och kompletterar dom som
är utbildade, jag tycker dom är jätte-
duktiga dom också och kanske kan
vi "ragga" några till att utbilda sig,
för vi behöver påfyllning av funktio-
närer.

Plask & Lek rullar på och vi har 
mycket barn igång. Detta tack vare 
alla "braiga" ledare som kämpar på. 
Här är det viktigt att påpeka att 
man måste behålla sin plats och 
betala avgiften, för vi har en kö på 
närmare 500 st!!!! som vill in och 
börja lära sig plaska.

Slussgrupperna är många och här 
ser vi kommande förmågor växa
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fram. I takt med tiden så plockar vi 
in varefter det finns plats. Det är 
klart att lite mer bassängtid skulle 
inte skada. Vi vet ju alla att Täby 
Sim är Tibblebadets största kund 
och ger mest pengar till badet också! 
Detta är en mycket viktig faktor, för 
jag tror inte det går att "ragga" ett 
par hundra allmänhet varje dag för 
att fylla upp den inkomsten! Sen 
borde det gå att utnyttja badet lite 
bättre om man lägger i linor, när det 
är lite "tunnare" med Täby Sim-
mare, så att plats kan erhållas för 
andra.

Ja, detta var lite om senaste nytt 
samt lite allmän information. En 
stor nyhet är att vi har ett nytt 
medlemssystem som vi tagit i bruk 
till fullo inför -96. Detta medför att

vi ständigt gör kontroll av vilka som 
betalt och inte har betalt avgifter 
samt att vi kan köra ut påminnelse 
samt ta bort dom som inte betalar 
för att bereda plats åt nya betalande. 
Detta är ett måste för våra avgifter 
är trots allt grunden i vår verksam-
het och viktigare nu när bidragen 
minskar inom idrottsrörelsen.
Häng med och betala avgifter, så att
vår fina klubb kan fortsätta samt att
vi i framtiden kan ge barn och ung-
domar den trygghet som dom så väl
behöver och att alla som jobbar
ideellt orkar fortsätta!

Simma lugnt och framförallt fort 
och bra!

Simkommittén

6

Javisst ja, sitter här som vanligt 
och......., men tankarna värms av
Täby Sim!!!

Liten notis!
Visste Du att:

Det finns ca: 100-000 personer anställda inom den ideella sektorn, men det är inte
heltidstjänster. Det ideella arbetet är uppskattningsvis 480 miljoner timmar per år!
Det motsvarar ungefär 300-000 heltidstjänster och 70 miljarder kronor. Som jämfö-
relse kan nämnas att de 10 största företagen i Sverige tillsammans har 320.000 an-
ställda- Omsättningen (löner, m.m.) inom sektorn är 60 miljarder kronor, ca: 4 pro-
cent av BNP (bruttonationalprodukten). Skulle man bli av med det ideella arbetet
skulle intäkterna behöva fördubblas eller så skulle man få halvera verksamheten-
En liten tanke bara! (som många fler borde tänka på.)

PS-: Det är därför vi är så många som jobbar ideellt, för att ge våra barn och ungdo-
mar den fina fostran och tryggheten som finns inom idrottsrörelsen!
SÅ HÄNG PÅ OCH STÄLL UPP!
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BINGO-LOTTO — förtydliganden

Klubben säljer BINGO-LOTTO-
lotter! Hälften av lottens pris går
tillbaka till oss. Det blir 12:50.

Våra ungdomar som säljer lotter får
en del av förtjänsten till sitt simmar-
konto. Detta är till för att den aktive
skall ha möjlighet att betala utgifter
i samband med träning och tävling.
T. ex. badkort, avgifter, simkläder,
läger, resor. Allt i enlighet med RF:s
amatörbestämmelser.

Den aktive kan anmäla att han/hon 
har "fasta kunder". Det innebär att 
det anmälda antalet lotter läggs 
undan åt den aktive och skall häm-
tas senast tisdag kväll. om förhål-
landet med "fasta kunder" upphör
eller att någon veckas försäljning

utgår skall detta anmälas senast 10 
dagar före aktuell speldag.

Övriga som säljer utan "fasta kun-
der" kan hämta lotter t o m torsdag 
kväll. Först till kvarn.........

Redovisning av sålda lotter sker 
veckan efteråt per postgiro eller till 
kansliet. Den som redovisar skall se 
till att pengarna bokförs av den som 
tar emot dem!

Det är viktigt att vi säljer BINGO- 
LOTTO för det tillför klubben ( och 
den enskilde ) pengar. Självklart 
köper TÄBY SIM-medlemmar och 
anhöriga sina lotter hos sin klubb. 
Beställ via någon simmare eller 
direkt av kansliet!

Ordförande



STÄNK från TÄBY SIM

I1

Tävlingar och annat smått & gott.

World-Cup Espoo/Finland
27-28/1 -96 

Här var det Micke och Mats som var 
uttagna från Täby Sim. En tävling 
där bl.a. världsessen Sievinen och 
Lethinen, medleymästarna var med! 
Mats simmade mycket bra och pla-
cerade sig högt upp i resultatlistor-
na. 1 Ian var precis utanför pallplats

på en av frisimsträckorna. Ett resul-
tat som fick duga i den stenhårda 
konkurrensen. Micke var inte sämre, 
utan hamnade också högt upp och 
simmade final mot medleyessen, 
där han tog en mycket fin 4:e plats 
på 400 medley. På frågan hur han 
tyckte det var att stå med dessa två 
herrar på startpallen, svarade han 
glatt. Ja, det var väl inget speciellt 
med det, utom att dom var rätt bra
på att simma medley!!! Nåja, nu kan 
vi trösta oss med, att dom vet en 
som kommer där bakom och flåsar 
dom i "nacken"!

Sollentuna Simfestival 16-17/3

En kul tävling där många kan vara 
med p.g.a. olika åldersklasser. Det 
ända som inte riktigt är kul att det blir
en del väntetider, men så är det med
vissa tävlingar och då finns ju chansen 
att spela flipper, vilket det gjordes en 
hel del. Just det, jo Mister Flipper själv 
var ju där, jag menar då

Micke Frisk! En 
helfestlig kille som
är en av dom där
populära tränarna
som vi har. Ja, en 
helylle- kille skulle 
jag vilja påstå! 
Hur gick det då på 
tävlingen? Jo, den 
som besökte pal-
len mest var 
Micke J som vann

3 grenar och var 2:a på två. Mats var 
också en flitig besökare på pallen, men
nu var det inte bättre än att Micke och 
Mats hade anmält sig på lite ovanliga 
distanser, som dom inte brukar 
simma, för att passa på och prova "
lite nytt" om man nu kan säga så om 
två blötdjur! Fred- dan A gjorde också 
bra ifrån sig Andra som simmade bra 
var Henrik G och David L, Miriam W, 
Karin Nilsson, Annica F för att nämna 
några. Gustav S gjorde ett tappert 
försök och behöver "bara" fila lite på
planeringen av loppen.
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Grand Prix  i Göteborg 23-24/3 

En mycket liten trupp bestående av 
Jonas Hägerhäll som ledare och 
Danne K, Mats och Micke som sim-
mare. Men liten kan vara stark och 
det visade resultatlistan. Danne 
vann medleysträckorna med Micke 
som god 2:å. Micke passade på att 
sätta nytt distriktsrekord på 400 me 
för juniorer! Ett rekord som Danne 
hade. Mats som alltid simmar bra

på frisim gjorde ingen besviken utan 
placerade sig i toppen. Det var en 
fortfarande en liten men trött trupp 
som anlände till centralen med 
X2000 på söndagskvällen.

8 Nationers i Eindhoven/ 
Holland 6-7/4 

Här kan man väl citera Han kom, 
Han sågs, Han segrade igen! Micke J 
vann 200 me och 400 me och satte 
dessutom två nya distriktsrekord för 
juniorer! På 400 me blev det "pers" 
med 8 sek. Tiden blev 4.29.64! Mats 
gjorde mycket bra tider med "pers" 
på frisim och tillhör toppen som 
vanligt. Mats och Micke simmade i 
alla lagkapper som Sverige vann. 
Att dom var där med Juniorlands-
laget har ni väl redan förstått, men "
grädden på moset" var att dom 
blev förhandsnominerade till 
Europajuniormästerskapen i Köpen-
hamn i sommar. Sverige vann herr-
tävlingen, något som aldrig tidigare 
inträffat!! Gissa om vår "gamle 
huvudtränare" Anne Forsell var 
glad i sitt första uppdrag som 
juniorlandslagskapten. Micke fick

bästa prestationpris av Svenska 
Simförbundet för sina segrar i med-
ley.

Mora Cup 13-14/4 

En mycket stor trupp, hela 36 st åkte 
i gemensam buss upp till Mora. 
Detta är vår "stora" grej under året, 
där gammal som ung simmare gör 
något stort och kul tillsammans! Det 
är bra för dom yngre att få lära 
känna och vara med dom äldre och 
likadant är det för dom äldre att få 
vara med dom yngre. Tävlingen är 
kul och drar till sig många simmare 
från norra delen av Sverige, vilket 
inte är så ofta. Kul att möta en del 
nya simmare och inte bara slita på 
dom "gamla vanliga" som man 
möter titt och tätt. Täby vann klubb-
tävlingen och resultaten i skrivande 
stund är att Micke vann 200 me före 
Danne- Med en hel 100-del!!!! Enligt 
Gunnar höll dom på att ta knäcken 
på honom eftersom dom simmade 
precis lika och låg och tittade på 
varandra! Eller så var det Gunnars 
madrass, som spelade med. Det var 
nämligen "punka" på den, vilket 
innebar att nattsömnen blev hård 
om man så vill!

Ett speciellt TACK till Mats Svens-
son som återigen var chaufför och 
ställde upp med att forsla vårt gäng 
säkert fram och åter. Mats är en 
gammal Täby Simmare.

Börje
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VI hurrar och gratulerar och TACKAR...

...Alla FUNKTIONÄRER på KM och DM

...Stöd och Resurs med Ingrid Olsson och Elisabeth A och deras gäng. Ett 
speciellt "tack" till Ingrid Olsson som vi hoppas fortsätter.
(Atminstone lite till.)

...Carl Johan H (Ordf.) för ditt helhjärtade arbete.

...Gunnar F för alla tävlingsförberedelser och din speakervara och allt du 
vet om allt.

...Tibblebadets personal för all hjälp (med bl.a. nya och gamla linor m.m.) ...
Lisa W och Jonas 1-1 för ert arbete med Plask&Lek. Ett speciellt TACK till 
Jonas 1 I för ditt "knegande" på kansliet.
...ALLA TRÄNARE som "gör det".
...Malin Lundvik för ditt "knådande" på simmare som behöver det!

Svensk Juniormästare 200 och 400 medley
JSM-silver 1500 frisim
Svensk Ungdomsmästare 200 rygg, 200 fjäril,

400 medley, 200 medley
USM-silver 400 frisim, 100 bröst
USM-guld 4x100 frisim, 4x50 medley

4x50 frisim

Karin L JSM-silver 100 rygg, 50 rygg,
JSM-brons 50 fjäril, 100 medley

Mats F USM-brons 400 frisim, 100 frisim
200 frisim

USM-guld 4x100 frisim, 4x50 medley
4x50 frisim

Fred rik A USM-guld 4x100 frisim, 4x50 medley
4x50 frisim

Henrik G USM-guld 4x100 frisim, 4x50 medley
4x50 frisim

Danne K DM-guld 200 frisim, 200 medley
400 me, 100 me

DM-silver 200 ry, 50 ry

Micke J
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Åsa E DM-guld 100 frisim, 200 frisim
DM-brons 50 frisim

Karin L DM-guld 100 rygg, 50 ry
50 fr, 50 fj

DM-silver 100 fj,

Jonas L DM-silver 100 fj, 200 fj, 50 fj

Laget på 4x100 fr DM-guld Danne, Jonas, Mats,
Micke

Laget på 4x200 fr DM-brons Danne, Jonas, Fredde, Henrik

Laget på 4x50 fr DM-silver Karin, Åsa, Mirre, Tyra
Laget på 4x100 fr DM-brons Carina, Åsa, Karin,

Danne, Micke, Jonas, Mats

Täby Sim 13:e klubb på Svenska Mästerskapen!!!!!

Micke J, Danne K, Mats F samt Karin L för fina placeringar i World-Cup o
ch Grand Prix tävlingar.

Segrarna i 8 nationers på 200 me och 400 me samt alla lagkapper av Micke! 

Mats F för segrar i alla lagkapper samt fina placeringar i 8 natiOners.

Danne K Jonas L
SM-guld 200 me SM-silver 200 fj
SM-silver 400 me, 200 ry SM-8:a 100 fj
Micke J SM-9:a 50 fj
SM-silver 200 me Åsa E
SM-brons 400 me SM-13:e 100 fr
SM-6:a 200 ry Laget
Karin L SM-6:a 4x200 fr
SM-brons 50 ry Mats F, Danne, Jonas, Micke
SM-4:a 100 ry Laget
SM-9:a 50 fj SM-10:a 4x50 me
SM-9:a 100 me
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TÄBY SIMs konstsim

Vad är konstsim?
Konstsim är en bedömningssport 
öppen för flickor och pojkar i alla 
åldrar. Sporten kräver styrka och 
kondition såväl som vighet och god 
koord inationsförmåga.

Så här tränar vi:
Landträning med uppvärmning och 
stretchning.

Vattenträning i bassängen börjar 
med uppvärmning samt konditions- 
och styrketräning, d.v.s. vanlig sim-
träning där det ingår fortlöpande 
teknikträning i crawl-rygg-bröst(
fjäril)-simning och olika längd-
skovlingar.

Därtill fortsätter träningen med lika 
långt pass med konstlims interna-
tionella figurer (basfigurer-över-
gångar-delar av figurer nöts in).

Vid musiksimningsträning: 
Bassängen förses med en högtalare 
ovan och under vattnet. TÄBY 
SlMmarna tränar lag-, par- och solo-
simning.

Tävling
Tävlandet består av två delmoment,
figursimning och musiksimning. I
figursimningen utför alla simmare
enskilt samma figurer, 4 stycken.
Musiksimningen utförs som solo,
par eller lag, till eget komponerat
program och bedöms både ur tek-
nisk och artistisk synvinkel.

Bedömningen görs av flera domare 
samtidigt.

Den tekniska poängen i musik-
simningen gäller svårighetsgraden i 
programmet. Synkroniseringen med 
musiken och medsimmarna och hur 
de ingående tekniska delarna (t.ex. 
figurer, framdrivningsteknik, möns-
ter) utförs. Poängen för det artis-
tiska utförandet gäller koreografin (
kreativitet, variation, mönster), 
tolkning av musiken och hur pro-
grammet framförs som helhet.

Poängen för figursimningen och
musiksimningen läggs ihop vid
beräkningen av placeringen i täv-
lingen.

Vill ni veta mera?

Kontakta Susanne och Elisabeth! Vi 
är anträffbara vid bassängkanten 
tisdag-torsdag 16.30 - 19.00, sönda-
gar 15.30 - 20.00 eller våra aktiva 
tillika tränare tisdagar 15.30 - 17.00.

Lämna ert telefonnummer till kas-
san eller till TÄBY SIMs kansli så
ringer vi upp dig.
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JSM - Konstsim - Växjö 1996

Bakre raden (från vänster) Lina Svensson, Melissa Shelley, Ellinor Lindgren, 
Helena Lundgren, Therese von Ahn, Sara Melander.
Främre raden: Kristin Stamyr, Ida Björkestam, Shanty Agoes, Malin Kleve.

Den 12 till 14 april 1996 gick Öppna 
Junior Mästerskapen i Konstsim i 
Växjö. Årets utländska gäster kom 
från Tyskland och Finland. Täby 
bidrog med 10 simmare, 7 juniorer: 
Lina Svensson, Sara Melander, He-
lena Lundgren, Ellinor Lindgren, 
Kristin Stamyr, Melissa Shelley, 
Therese von Ahn samt 3 från B- 
klassen: Malin Kleve, Ida Björke- 
stam och Shanty Agoes. Kristin, 
Malin, Ida och Shanty tävlade i 
Växjö för första gången, de andra 6 
har varit med om både JSM och 
Växjö i flera omgångar!

Fredagen började lite nervöst, nu
gällde det figurer. Lotten avgjorde
att Figurgrupp 5 skulle köras - jag

vet inte vad det är med grupp 5 men
den kommer ALLTID (nja, i alla fall
nästan....) upp vid Junior tävlingar!
Kanske för att det är den svåraste???
Överlag kunde vi konstatera goda
resultat: Melissa la sig på 5:e plats,
Sara och Ellinor följde på 11:e resp.
12 plats, osv.

Lördagen var en tuff dag för de 
flesta: par försök, solo försök och 
par final. Nu gällde det att hålla 
koncentrationen och fattningen. 
Täby låg bra till efter Par - Försök: 
Sara/Ellinor låg på 5:e plats, 
Melissa/Therese 7:a, Lina/Helena 
9:a och Ida/Shanty kom som 11:e 
paret. Finalen samma kväll visade 
på stora överraskningar, bl.a. så gick
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Jönköpingsparet Celilia/Lina upp
till första plats från 4:e i försöken! Så
det saknades inte dramatik! Sara
och Ellinor gjorde en lika fin presta-
tion som på morgonen, ökade sina
poäng med ca. 0,5 och de fick be-
hålla sin 5:e plats. Melissa och The-
rese gjorde en fin insats, denna gång
fick de hela 2,5 poäng mera och de
kunde därmed gå upp en plats till
6:a, Lina/Helena bättrade också på
sitt resultat med mer än 2 hela po-
äng men det innebar tyvärr ingen
ändring på placeringen. Ida/Shanty
gjorde samma dvs. förbättrade sina
poäng men fick behålla samma pla-
cering, 11:a.

Solo - Försök började inte så bra för 
Täbys del. Ida var vår första sim-
mare och mitt i hennes program (
nåja, visst fanns det en liten konst-
paus där! Men i alla fall...) stängdes 
henne musik av och en förvånad Ida 
fortsatte simma och deklarerade 
sedan högt och tydligt "Men det är 
ju inte slut!" Lite senare fick hon 
göra om sin insats och visade då 
prov på utmärkta tävlingsnerver! 
Bra gjort, Ida!
Det var tätt, tätt, tätt i toppen efter 
Solo försöken. Växjös Helen Bro-
mander tog givetvis en betryggande 
ledning, hon är ju förra årets Junior-
mästare så inte var detta en över-
raskning! Men mellan 2:a och 7:e 
plats var kampen jämn och hård. 12 
flickor gick till final, Täby-fick med 
två: Melissa som överraskade med 
en 4:e placering i försöken och Sara 
som visade fin form i musiksim-

ningen och gick in som 8:a inför 
finalen.

Vilken Final sedan! Jodå, Helen 
Bromander höll sin första placering 
och var väl aldrig hotad egentligen. 
Hon vann med hela 4 poäng men 
sedan var det kamp på kniven! Både 
Melissa och Sara gjorde om sina fina 
insatser från försöken, höll sina 
poäng från tidigare men det räckte 
inte riktigt för att hålla dessa ut-
märkta placeringar. Melissa place-
rade sig på 6:e plats och Sara gick in 
som 9:a.

Solo finalen i all ära, men för Täby 
så var lagfinalen tävlingens STORA 
MOMENT! Här var det dramatik 
redan långt innan tävlingen började. 
Till min stora förtvivlan gick ju He-
lena Zachariasson och bröt armen 
två veckor innan vi skulle åka till 
JSM. Jag hade ju bara 4 flickor i B- 
laget och ett lag på 3 - det finns inte! 
VAD GÖR MAN??? Jo, "when the 
going gets tough, the tough get 
going"! För min del vill jag nomi-
nera Kristin som tävlingens
STORA ÖVERRASKNING.
På mindre än två veckor lärde hon 
sig att simma lag-programmet, till 
stor del tack vare Malin, Ida och 
Shanty som sins emellan delade upp 
sig och drillade med Kristin i tid och 
otid! Dessa fyra offrade större delen 
av påsklovet till att "fixa" laget , 
vilken kämparanda och entusiasm! 
TACK, för det, tjejer. Ni visade vad 
ni går för!!!

Tillbaka till Växjö! Lagfinalen bör-
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jade med Göteborgs lag (inget för-
sök eftersom endast 5 svenska lag 
deltog!). Det kändes nervöst när 
Kristin, Malin, Ida och Shanty skulle 
följa som nästa lag men efter första 
uppskjutet blev jag lugn! Så här bra
har laget aldrig sett ut! Vilken in-
sats, de förmedlade ett intryck av att 
vara ett väl sammansvetsat lag se-
dan urminnes tider! Tack vare 
denna fina insats gick de om Göte-
borgs 6-manna lag. En snygg presta-
tion! Nu har vi lagt ribban till högre 
mål nästa år!

Sedan började vi våndas.Jönköpings 
och Ludvikas lag är ju att räkna 
med. Jönköping vann förra året och 
hade kvar samma flickor i år också. 
Ludvika (även här med fjolårets 
besättning) är ju alltid starka kon-
kurrenter man inte kan bortse från! 
Bägge gjorde bra ifrån sig och trots 
Renes lugna yttre tyckte jag mig se 
en och annan nervös ryckning?! H& 
skulle "hennes" lag klara den kon-
kurrensen? Innan Täby fick visa vad 
de kunde var det tyska lagets tur. 
Visst, en stark prestation men tyvärr 
hade alltför många av oss sett tidi-
gare kanadensiska landslagets ver-
sion av "Cats" och vem tycker om 
plagiat, speciellt i mindre bra format?
??

Som sista lag gick Täby. Från första 
sekund så hade vi publiken med 
oss. Jo, det fanns sådan! Täbys lilla 
hejarklack förstärktes av Jönköpings 
stämmor och många andra därtill. 
Den inom svenskt konstsim så 
kända "Täbyandan" gav utdelning.

Vilken stämning! Vilken prestation i
vattnet. Flickorna simmade ochgav
ALLT! Renes lugn till trots, vi an-
dra var uppe bland molnen. Vilka
poäng, JUBEL! Vi gick om stor-favo-
riterna Ludvika och var hack i häll
på Jönköping. Jönköping vann med
67,198 poäng, Täby övertygade med
en andra placering på 67,103 poäng.
Vem säger att tusendelar inte spelar
någon roll??? Ludvika kom på 3:e
plats med 65,546; Täby B-lag kom
4:a och Göteborg blev 5:a.

Trötta och lyckliga åkte vi från 
denna tävling - vissa av oss med 
vemod. Det är Sara, Ellinor, Lina 
och Helenas sista JSM! För dem 
gäller nu SM och visst är de redo! 
Kristin, Melissa, Therese, Malin, Ida, 
och Shanty kommer vi att vi se 
mycket av - inte minst nästa år i 
Växjö!

Sist men inte minst finns en till som 
jag vill uppmärksamma, vår FAN-
TASTISKA domare Monica 
Lymeus! I lennes första "stora" täv-
ling, internationell debut. Trots 
simhallens temperatur (kok-hett, 
speciellt uppe på domarstols-nivå. 
Solen gassade på och domarna satt 
precis vid stora fönsterväggen!), 
trots långa timmars koncentration 
var Monica "cool", avspänd och 
ytterst kompetent. Stort tack från 
oss alla!

Susanne Shelley
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Undret i Uddevalla

Lotta Bäckman, Robert Jensen, Ann Harding, Ola Frejd, Jonas Lögdberg, Mikael Frisk, 

Heimo Auer, Patrik Asp, Elisabeth Fredriksson, Rolf Hörner. Magnus Gustavsson saknas.

Fredagen den 22 mars for vi iväg 
västerut i tre personbilar. Målet var 
bohusmetropolenUddev allaför att 
delta i Svenska öppna Masters i sim-
ning. Vi var en något decimerad 
trupp från Täby Sim på sammanlagt 
11 deltagare som med måttliga för-
väntningar for åstad. Vi som skulle 
försvara Täbys färger voro följande: 
Elisabeth Fredriksson, Lotta Bäck-
man, Ann Harding, Ola Frejd, Jonas
Lögdberg, Roger Jensen, Mikael 
Frisk, Putte Asp, Magnus Gustavs-
son, Rolf 1 lörner samt Heimo Auer.

Förhinder hade anmälts på spinnsi-
dan av Maria E Hellberg och Ann 
Forsell och på svärdssidan av Stefan 
Eriksson som inte kunde medfölja 
på grund av förkylning.Maria är ju 
normalt vår snabbaste simmartjej i

dessa sammanhang och alla tre 
skulle väsenligt ha bidragit till 
poängskörden om de hade kunnat 
delta. Detta sagt för att förstå de 
något baissade förväntningarna.

Nåväl det vårvintriga vädret var 
alldeles utmärkt och vi hade en 
angenäm resa med avbrott endast 
för en välsmakande lunch i närheten 
av Götene innan vi välbehållna an-
lände till resmålet. Det visade sig att 
den nya och fina simhallen låg bara 
hundra meter från det gamla bad-
huset med en 8 meters balja. Den 
gamla byggnaden inhyste numera 
stadens turistbyrå och var dessutom 
klassat som kulturhus. Roligt för 
mig som med stolthet kunde berätta 
att jag besökt det gamla badet flera 
gånger under hösten 1957 - då i
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första hand för att basta.

Nu över till tävlingarna:
Det började lovande första dagen med
tre segrar. Micke vann både 200 medley
och 800 frisim, Jonas vann 800 fritt i 
sin klass. Fyra andra- platser och två 
tredjeplatser blev det i övrigt.

Därefter for vi iväg ca tre mil ut mot 
Fiskebäckskil, där familjen Lögdberg
erbjudit oss gratis övernattning i deras 
vinterbonade sommarstugor i en 
mycket naturfager miljö. Under den 
enkla kvällsvarden så firade vi 
påpassligt födelsedagsbarnet Putte 
Asp som blev totalt överrumplad av 
uppvaktningen. Innan vi gick till sängs 
så kunde vi för första gången beskåda 
den nyupptäckta kometen Hayukatu.

Nästa dag steg vi upp i ottan för att 
hinna i till insimningen och övriga 
viktiga förberedelser. Innan dess så 
hade vi ätit en god grötfrukost tillagad
av Micke & Co. De mest spänstiga
hann också med att beskåda 

den mäktiga Gullmars-
fjorden i morgonsol.
Lördagens tävlingar 
inleddes med medley- 
lagkapp mix och vårt 
järngäng Rolf, Elisabeth, 
Heimo och Ann tog en 
silvermedalj i sin klass. 
Därefter droppade 
medaljerna in med jämna 
mellanrum dock utan att 
vi kunde överträffa anta-

let segrar från fredagen. Elisabeth tog 
vårt ena guld under lördagen på 100
m bröstsim och ola tog det andra på 
400 fritt, där Jonas säkrade en 
dubbelseger för Täby.

Lördagen avslutades med en trevlig 
bankett på Peters Place endast ett 
stenkast från simhallen. Ungdomarna 
höll ut längst men alla kom dock hem 
i skaplig tid för att hinna sova ut till 
söndagens tävlingar.

På söndag svarade Elisabeth ensam 
för Täbys båda guld, som hon tog på
100 fritt och 50 bröst. Elisbeth blev
därmed vår segerrikaste deltagare tätt 
följd av Micke. Våra duktiga grabbar 
i den yngsta klassen som tog flera 
lagkappssegrar förra året fick nu nöja 
sig med två andra- platser- Södertälje 
hade ett kanongäng som inte gav oss 
någon chans. Men det kan vara 
tvärtom nästa år. Vem som blev vår 
bäste poängplockare har jag inte 
räknat ut men jag håller en slant på att 
det var Jonas Lögdberg eller möjligen 
Mikael Frisk. Ingen simmare från 
Täby

blev utan medalj. Alla 
bidrog i både medalj- och
poängskörd.
Täby Sim tog samman-
lagt 7 guld, 19 silver och 
14 brons. Därmed är vi 
framme vid rubriken 
Undret i Uddevalla. Ingen
kunde väl ana att lilla 
Täby Sim med vårt 
decimerade lag skulle bli
3:e bästa klubb i hela
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Sverige efter de två drakarna Hellas 
och Lidingö bland 39 deltagande 
klubbar (inkl 3 norska). Det var 
under nr 1. Under nr 2 var Elisa-
beths 3 segrar i hennes första Mast-
ers SM. Slutligen anser jag att min 
egen prestation på 100 fritt på sön-
dag morgon (3:a med tiden 1.11.43) 
var ett verkligt under - en tid som 
jag aldrig trott mig komma i närhe-
ten av.

Ärrangemangen får bästa betyg. Ett 
stort tack till Jonas Lögdberg för den 
frikostiga inkvarteringen och till alla 
duktiga bilförare som tog oss 
välbehållna hem igen.

Väl mött i nya Masterstävlingar!
Heimo Auer

Elisabeth Fredriksson

Heimo Auer, Anna Harding, Rolf Hörner och Elisabeth Fredriksson

20
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Funktionärer
NI STÄLLER VAL UPP I VÅR!

(Ett särskilt brev till alla funktionärer kommer att skickas ut!)

WELLA CUP 1 - 2 juni Vår största tävling.
Preliminär samling 08.30, 11.30 och 16.30 båda dagarna!

Vi behöver hjälp på fredagen den 31 /5 på kvällen att "fixa till simhallen"!!

Viking Cup i Vallentuna 9 juni

DM i långbana 14 - 16 juni i Vallentuna.
Preliminär. samling 18.30(fredag), 8.30 och 16.30 lördag och söndag

Vi arrangerar DISTRIKTMÄSTERSKAPEN tillsammans med Vallentuna SK
som firar 25 års jubileum!

Ring Börje J 560 306 62 eller Gunnar F 7686327 och tala om när ni kan ställa
upp! Vi behöver er hjälp, så tänk efter om ni verkligen kan!

Vi behöver också er hjälp för att behålla vår ställning som bästa
arrangerande klubb i Stockholm-

OCH DU, DET ÄR DU SOM GÖR DET TILL DETTA.

Du tillhör nämligen dom bästa funktionärer vi har inom distriktet!

Tack på förhand.

TÄVLINGSKOMMITTÉN i TÄBY SIM
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Täby Sim får Täby Kommuns idrottsmedalj!

Återigen har Täby Sim visat att vi kan, vi vill. Varje år delar kommunen ut 
en medalj för bästa idrottsprestation. En mycket hedersam utmärkelse, som 
man skall vara stolt över att få. Det är ju stenhård konkurrens och många 
som är aktuella, som gjort fina prestationer. 1995 årsutmärkelse tilldelades 
vår egen MICKE JACOBSSON, som haft ett otroligt fint simmarår. Han 
har blivit Svensk Ungdomsmästare, Svensk Juniormästare och Nordisk 
juniormästare. Placerat sig i toppen på Europajuniormästerskapen m.m.

Ett jättestort grattis önskar TÄBY SIM!

P.S.: Medaljen kommer att utdelas på WELLA CUP innan finalpasset på
lördagen 1/6

Finess han behöver, i M ycket fick man se,
Ranglig manöver, I nnan vi
Inne på Täby Crawl-trän-ade", en tisdags-
Sims K väll med masters.
Kansli- Eller hur?
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HEMAVAN TOUR -96

Vi tappra Täby simmare som åkte
iväg till det hårda fjällivet i Hema-
van var Jonas H, Tina H, Fredrik Ä,
Änna Ä, Henrik G , Linnea E, Än-
ders E, och Gustav B. Lördagen den
24 feb kl 17.30 samlades vi vid city
terminalen för avfärd mot Hemavan
med Lapplandspilen (buss).

Söndag 25/2
Vi var ett trött gäng simmare som 
steg av bussen vid 7-tiden utanför 
Värdshuset i Hemavan. Denna gång 
hade vi dock tur och fick liggplatser 
under resan så lite bekvämare var 
det denna gång. När vi väl fått in 
alla våra grejer på Värdshuset var 
det dags för den efterlängtade fru-
kosten, lika god som förra året. Våra 
stugor skulle vi få klockan 14.00 så 
vi fick byta om i korridoren på 
Värdshuset. Just en fin syn, men det 
var okej.
Första åket i backen gick bra, Jonas 
hade skidskola det första åket så 
ingen skulle göra illa sig. Den första 
vurpan för veckan gjorde Henrik. 
Det bästa denna dagen var nog att 
Jonas och Linnea ramlade av liften. 
Hur gick det till Jonas ??!! Lunchen 
denna första dag var pasta, som 
vanligt intogs lunchen på Centrum-
huset vid backen. Tyvärr var vädret 
inte så bra denna första dag, det 
blåste och snöade. Vid 14-tiden fick 
vi våra stugor. Jonas, Tina, Linnea 
och Änna i den ena och Fredrik, 
Henrik, Änders och Gustav i den 
andra. Den första dagen var det

ingen simträning men vi intog en 
god middag i stockstugan. Potatis-
sallad med entrecöte.
Måndag 26/2
När vi vakande denna dag såg man 
inte backen, det snöade och blåste 
mycket. Vi åt frukost och väntade på 
väderrapporten. Liftarna öppnade 
vid lunchtid. Under tiden vi vän-
tade på att få åka skidor började 
tetrismatcherna som skulle bli 
många under denna vecka. Lunchen 
påcentrumhuset var soppa för Lin-
nea och pasta för oss andra. under 
dagens skidåkning började lössnö- 
åkningen i skogen. Linnea hade lite 
problem ute bland de små träden 
och gränslade ett par. Gustav hade 
också svårt att hålla sig på bena när 
han försökte stila för tjejerna genom 
att hoppa i hoppen. Han tappade 
skidan och ramlade pladask på 
backen. Man ska inte stila för
mycket Gustav !!!

Denna dag var det dags för det för-
sta träningspasset. Vi begav oss till 
Hemavans simhall. Vi som hade 
varit där förut visste hur det skulle 
vara. Varmt och en sikt på en meter 
och så var det också. Vi simmade ett 
pass på en timme och sedan var det 
dags för stretchingen. Fråga Henrik 
hur det var, stelt ??!! Middagen 
denna kväll var stekt lax med pres-
sad potatis. Kvällen bestod av tetris-
spel och Tv. Vissa personer blev 
också en snögubbe när vi gick från 
kiosken inga namn nämns men
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hämnd skull det bli senare.

Tisdag 27/2
Vaknade, fint väder och vi åt en bra 
frukost för att orka med dagen. 
Jonas tog brädan denna dag och 
stilade ner för backen men gjorde en 
del fina vurpor också. Men en bra 
skidåkare ramlar alltid annars är det 
ingen sport eller ?? Det blev mycket 
skogsåkning denna dag. Tina och 
Henrik skulle försöka hänga med 
Fredrik ut i skogen och lössnön men 
med Fredrik som guide i skogen = 
livsfara akta er.

Till lunch blev det makaroner och 
köttbullar.

Fredrik och Tina lyckades med det 
omöjliga innan vi skulle åka hem för 
dagen. De kom upp och släppte 
bygeln som sedan fastnade i linan 
bakom snövallen och liften stan-
nade. Det tog ett tag innan liften 
startade igen. Bra jobbat !! Denna 
dag var också den första gången vi 
kastade oss ut för den svarta backen 
från toppen. Gustav, inte störtlopp 
från toppen. Det kan vara livsfar-
ligt !! Vi tränade i det härliga varma 
vattnet och när vi kom till midda-
gen fick vi spagetti med oxfilé och 
purjolöksås. På kvällen var det 
tetris, kortspel och tv.

Onsdag 28/2
Ännu en härlig dag, ca 2 dm nysnö i 
backen. Eftersom det är lite svårare 
att svänga i lössnö såg vi många 
härliga vurpor . Änders var dock 
den första att ramla och det i det

första åket han bara låg där i snön = 
snögubbe. Vi hade hittat det bästa 
stället att åka i lössnön så det blev 
mycket sådant. Fråga Henrik hans 
vurpor i lössnön och skidan för-
svann snön men vad gjorde du mer 
i skogen ?? Älla undrar verkligen. 
Naturbehov ??.

Fredrik lyckades med två saker 
denna dag. Först i lössnön uppe vid 
liften. Han skulle starta att åka ned-
för branten men vips så försvann
skidorna och Fredrik blev en snö-
gubbe. Den andra saken hände efter 
lunch då först Anna gjorde en djup-
dykning efter hoppet längs upp i 
backen. Fredrik skulle sedan hoppa 
i ett av snowboard hoppen och 
gjorde veckans backhopp med en 
landning som ett magplask.
Aj Aj Aj !!!

Träningspasset var som vanligt en 
timme och till middag fick vi schnit-
zel med potatisgratäng. Kvällens tv- 
tittande blev såpoperan tre kronor 
och lite annat.

Torsdag29/2
Denna dag var det dags för Tina och 
Änkan (som vi träffade där uppe) 
att prova lyckan med snowboarden.



STÄNK från TÄBY SIM

26

I början var det okej med liften när 
de fick hjälp av de andra, men när 
de andra sedan åkte iväg blev det 
platt fall i liften för Tina som fick 
pulsa ut genom skogen med snow-
boarden. Ännars gick åkningen så-
där några härliga vurpor på rumpan 
och en piruett med två varv på rum-
pan blev facit för Tina. Till lunch var 
det pastagratäng = rester från de 
andra dagarna. Simningen denna 
dagen gick som vanligt bra på vår 
enda bana vi hade. Fredrik och I len- 
rik var tvungen att varva alla andar 
många gånger. Någon hade svårt att 
hålla sig till sin kant, inga namn 
nämnda !! Till middag var det stekta 
rödingfiler med citronsås och pres-
sad potatis. På kvällen var det Chi-
cago spel där Änna först fick fyrtal 
sedan fick Henrik fyrtal i ess -rena 
turen. Skicklighet tyckte 1 Henrik.

Fredagen1/3
Gustav skulle denna dag försöka sig 
på att åka snowboard. Efter ett par 
ordentliga vurpor fick han in snitsen 
ganska bra men när tjejerna tittade 
föll han pladask. Gustav fick nog 
efter lunchen så Jonas tog över brä-
dan och åkte resten av dagen. 
Åkningen varade till 14-tiden då 
vädret blev sämre. Fredagens pass 
var det sista för den här veckan så 
tack och adjö för denna gången. Till 
middag fick vi Fläskfilenosetter med 
potatisgratäng. Denna kvällen be-
gav sig Jonas och Tina upp. till Hög-
fjällshotellet för att se hur kvällslivet 
var i Hemavan och de andra såg på 
fångarna på fortet där Louise Karls-
son medverkade. Vi ska ej tala om 

när de kom hem, men det var någon 
gång efter klockan 23.00.

Lördag2/3
Solen skiner för första dagen redan
från morgonen. denna dag blev den
med det finaste vädret. Henrik och
Fredrik skulle prova att åka snow-
board och gick och hyrde dessa.
1 lenrik hade lite svårt att veta hur 
man skulle få på sig brädan men 
efter ett tag gick det. Då var Fred- 
dan redan på väg upp med liften, 
han hade åkt förut det syntes. Han 
gjorde dock några roliga vurpor 
med framåt glid på magen och på 
rygg. Henrik gjorde de vanliga ny-
börjarvurporna. Äj min rumpa. När
det var dags för lunch vaknade 
Jonas som tagit sovmorgon undra 
varför. Gustav som inte åkte denna 
dag p.g.a. ont sedan snowborden 
kom också till lunchen. Dagen fort-
löpte med fin skidåkning både i de 
vanliga backarna och toppbacken. 
Ingen simträning denna dag utan 
packning för hemfärden nästa dag. 
Till middag fick vi kärlknöl och 
potatisgratäng. Denna middag var 
efterlängtad av en del som var där 
förra året.
Söndag 3/3
Detta var våran sista dag i skidpara-
diset Hemavan. Lite tråkigt att be-
höva åka hem igen. Anna och Än-
ders provade snowbordåkning 
denna sista dag. En rolig syn. Lisa 
olsson rekord att ta sig ner första 
åket blev slaget rejält. Lisas rekord 
var på 45 minuter. Anders tog sig 
ner på en timme och Änna på en
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timme och tjugo minuter. oj vilket
rekord Anna. Grattis!!! Vurporna
och obalansen var det heller inget
fel på. Anders gjorde två kullerbyt-
tor bakåt hur lyckas man med det
med brädan ??

Hemresan startade 16.30 med ligg-
platser även på hemresan, rena 
lyxen. Vi kom till cityterminalen 
igen kl 06.20 på måndagsmorgonen, 
så det var bara att åka hem och vän-
da och sedan till skolan för vissa 
som inte hade sovmorgon.

Det var en rolig vecka med bra skid-
åkning, mycket god mat och sim-
ning.

Veckans magplask:
0 Freddan
Veckans mittensimmare: 
0 Gurra
Veckans snowboard vurpa: 
0 Alla som provade
Veckans gränslare:
0 Linnea
Veckans trötter:
0 Jonas
Veckans voltkonstnär:
0 Anders

Hälsningar från:

Gänget som var i Hemavan

TÄBY SIM genomför sommarkurser
och söker tränare för följande perioder:

Period 1 vecka 24 - 25 Tibblebadet (inomhus)
2 fl

26 - 27 Norskogsbadet (utomhus)
3 28 - 29 om behov finns Norskogsbadet (utomhus)
4 " 30 - 31 om behov finns Norskogsbadet (utomhus)

" 5 " 32 - 33 Norskogsbadet (utomhus)

Verksamheten omfattar Pl & L (alla tre nivåer), SLUSS- och Crawl-verk-
samhet med bl a märkestagningar. Varje kurs bedrivs under två veckor
med sex aktiviteter å 45 min - 1 tim förlagda till måndag, onsdag och fre-
dag. Period 1 har något avvikande dagar. Tid på dagen är ännu inte be-
stämt.

Skriftlig anmälan om att vara ledare lämnas till kansliet senast 17/5. Den 
skall omfatta: Namn, Utbildning, Period (ange alla du kan och vill) och 
Tider (ange om du kan hela dagen, bara fm eller bara em).
Ersättning utgår enl ordinarie ledararvode + 5 kr / tim

I grupper som har fler än 6 deltagare ( max 12 ) skall det vara två ledare.

Ordförande
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Resultat från tävlingar.

Junior-SM i Göteborg 23 - 26 
november
Karin L 100 ry 2:a 1.04.81

50 ry 2:a 30.45
100 me 3:a 1.06.98

Micke J 200 me 1:a 2.04.75

400 me 1:a 4.24.33
200 fj 8:a 2.13.60
1500 fr 2:a 15.50.00
Klubbrekord

Mats F 200 fr 8:a 1.55.05

USM yngre i Söderhamn 2 - 3 
december
Jon G 50 fj 6:a 30.01

100 fj 6:a 1.08.14

Sophie K
100 br 7:a 1.19.43

50 br 4:a 35.82

Seriesim kval till div. 1

Flickor D
Stephanie 50 br 5:a 53.80

Flickor A

Emilia R 100 fr 5:a 1.12.90
Liza D 100 br 5:a 1.35.80

Flickor B

Linnea E 100 ry 3:a 1.31.60
Mirre W 100 fj 2:a 1.12.00

Flickor C

Karin N 100 fr  3:a 1.12.50
Annica F 100 br 1.a 1.25.70

Flickor D

Ulrika R 50 ry 5:a 50.40

Pojkar Ä
Marcus W 100 br 3:a 1.33.00

Pojkar 13
Jon G 100 fj 2:a 1.08.50

Pojkar C
Tobias Ö 100 br 5:a 1.48.90

Pojkar D
Michel S 25 fj 3:a 18.90

USM äldre i Kristianstad 2 - 3 
december (Lagkapper)
4X100 fr 1:a 3.34.23

Ma t s F 52 . 78
Henrik G 55.86
Fredrik A 53.97
Micke J  51.62

4X50 me 1:a 1.52.87
Micke J 28.06
Fredrik Ä 32.36
M a t s F 2 6 . 9 2
I lenrik G 25.53

4X50 fr 1:a 1.38.26
Ma t s F 24 . 36
Henrik G 25.27
Fredrik Ä 24.89
Micke J 23 .74

USM i Kristianstad 2-3 december 
Mats F 400 fr 3:a 4.06.11

50 fj 8:a 26.95
100 fr 3:a 52.58
200 fr 3:a 1.54.26
50 fr 5:a 24.31
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Micke J 400 fr 2:a 4.01.84

200 ry 1:a 2.06.75 Pojkar A
400 me 1:a 4.33.93 Mats F 50 fr 1:a 24.82
100 br 2:a 1.05.83 50 fj 1:a 27.63
200 fj 1:a 2.09.76 Henrik G 50 fr 6:a 26.25
200 me 1:a 2.08.34 50 br 7:a 35.04

50 fj 9:a 29.76
Nordiska Juniormästerskap i Micke J 50 fr 2:a 25.23
Köpenhamn 9 - 10 december 50 br 1:a 31.12
Micke J 200 me 1:a 2.04.45 50 fj 4:a 28.78

400 me 1:a 4.23.25 50 ry 2:a 29.40
200 fj 2:a 2.06.70 David L 50 br 8:a 35.95

Eje E 50 ry 5:a 31.25
Mats F 50 fr 4:a 24.53

200 fr 2:a 1.54.88 Herrar
Eje E 100 me 45:e 1:10.25

Lag 4X100 fr 1:a Jonas L 100 me 11:a 1.02.72
Mats 53.25 Fredrik A 100 me 22:a 1.05.04
? ? Micke J 100 me 2:a 1.00.32
Micke J 52.11
? ? Damer

Carina R-H 100 me 28:e 1.15.53
Lag 4X200 fr 1:a

? ? DM i Tibblebadet 5-7/1 -96
? ? Danne K 200 fj 1:a 2.07.81
Mats F 1.56.00 100 me 1:a 59.58
Micke J 1.54.70 200 fr 1:a 1.56.06

200 me 1:a 2.09.10
Arne Borgs Minne i Åkeshov 200 ry 2:a 2.06.92
Mirre W 100 me 17:e 1.12.29 50 ry 2:a 27.38
Damer

50 fr
4:a 29.29 Åsa E 100 fr 1:a 59.71

Flickor B 200 fr 1:a 2.10.13
50 br 5:a 37.61 50 fr 3:a 28.35
50 fj 4:a 32.14

Karin L 100 fj 2:a 1.05,12
Pojkar B 100 ry 1:a 1.06.66
Jon G 50 fr 9:a 28.05 50 ry 1:a 31.77

50 br 6:a 36.79 50 fj 1:a 29.23
50 fj 4:a 30.59 50 fr 1:a 27.63
50 ry 7:a 33.52
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Jonas L 200 fj 2:a 2.09.95 SM i kortbana i Sundsvall
100 fj 2:a 58.43 18-21/1 -96
50 fj 2:a 26.69

Danne K 200 me 1:a 2.01.79
Damlaget 4x100 fr 3:a 4.09.43 400 me 2:a4.20.60
Karin, Asa, Mirre, Carina 200 ry 2:a2.01.32

Distrikts / Klubbrekord
Damlaget 4x50 fr 2:a1.53.65
Mirre, Karin, Åsa, Tyra Micke J 200 me 2:a2.04.97

400 me 3:a 4.27.04
I lerrlaget 4x100 fr 1:a 3.32.36 200 ry 6:a2.05.67
Mats 53.45, Jonas 53.51, Danne Personbästa
52.78, Micke 52.62

Karin L 100 ry 4:a 1.05.28
Herrlaget 4x100 me 3:a 4.04.84 100 me 9:a1.08.10
Danne, Fredrik, Jonas, Henrik 50 ry 3:a30.44

50 fj 9:a 29.47
Damlaget 4x200 fr 5:a 9.04.80
Åsa, Mirre, Carina, Karin Jonas L 200 fj 2.a2.03.96

100 fj 8:a 56.17
Herrlaget 4x200 fr 6:a 8.08.10 50 fj 9:a25.64
Jonas, Fredrik, Danne, Henrik

Åsa E 100 fr 13:e 59.36
Damlaget 4x100 me 4:a4.38.34
Carina, Tyra, Karin, Åsa Laget 4x200 fr 6:a7.33.52

Mats 1.56.77
TÄBY SIM 4:E KLUBB i Danne 1.52.05

DISTRIKTET. Jonas 1.52.81

Micke 1.51.62

Laget 4x50 me 10:a  1:46.15
Klubbrekord

Danne rygg 27.00
Micke bröst 29.50
Jonas fjäril 25.11
Mats frisim 25.54
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Detta "HÄNDER" i TÄBY SIM
under våren och sommaren!

Maj
4-5 Vårsimiaden(region) Åkersberga Kvalade
4-5 Grand Prix 6 Jönköping Elit (uttagna)
12 Ungdomsserien Ej bestämt A,B,C,Medley
25-27 Neptuniaden Eriksdalsbadet Elit,A,B,C

Juni

1-2 Wella Cup Tibblebadet 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 (kvalide)

Juli

3-5 Sthlm Summer Games Stockholm
6-7 Ungdoms-SM (äldre) Sjöbo Kvalade
6-7 Ungdoms-SM (yngre) Göteborg Kvalade
20-26 olympiska Spelen Atlanta Uttagna

Augusti
8-11 Europajuniormästerskap Köpenhamn Uttagna

Klubbkvällar
med försäljning

Tisdagar 18.00 - 20.30
Söndagar 16.00 - 18.00

OBS! Se på anslagstavlan när det
inte är öppet!!!



Med Er hjälp
vill vi på Mats Holmgren Fastighetsbyrå

stödja ungdomsidrotten i Täby

Vi är många föräldrar som har barn som spelar ishockey, 
fotboll eller ägnar sig åt någon annan idrott. Nu har vi tänkt 
hjälpa Er att stödja Era barns idrottsförening.

Känns huset för litet när barnens alla kompisar kommer,
snubblar ni över all idrottsutrustning? Då har vi ett erbju-
dande till Er.

Sälj Er villa eller bostadsrätt med vår hjälp så skänker vi 10%
av mäklararvodet till den idrottsförening i Täby som Ni vill
stödja.

Ring oss på tel: 08-638 07 90 så kommer vi hem till Er för 
kostnadsfri värdering.

Mats Holmgren Fastighetsbyrå är ett välkänt företag för de 
flesta. Vårt koncept bygger på kunskap, kontakter, ambitiös 
omsorg. Vi tror att lokalkännedom är en av de viktigaste 
grundstenarna för en lyckad försäljning. Därför ligger vårt 
lokalkontor i hjärtat av Täby i bibliotekshuset i Täby Cen-
trum. Hit är alla välkomna för att diskutera alla frågor som 
rör Ert boende.

MATS HOLMGREN FASTIGHETSBYRÅ
Biblioteksgången 13, 183 36 Täby. Tel: 08-638 07 90


