
1

Stänk från TÄBY SIM



Stänk från TÄBY SIM

2

TÄBY SIM
- Föreningen för simsport och motion -

Adress: Simhallen, 183 34 TÄBY
Tel/fax: 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: Carl Johan Hellman 756 24 34
Ansvarig tränare - Konstsim: Elisabeth Andersson 758 82 06
MKB ansvarig: Viktor Epstein 656 58 11
Mastersansvarig: Stefan Eriksson 756 90 48

Revisorer: Björn Eklöf (ordinarie) 756 25 07
Gerd Royne (ordinarie) 768 81 16
Ingemar Svenle (suppleant) 768 35 86

Valberedning: Joakim Zuhr, sammankallande 30 92 26
Gunnar Fornander 768 63 27 (arb)
Syvone Åsberg 732 56 03

STYRELSEN
Ledamöter
Ordförande: Carl Johan Hellman 756 24 34
Kassör: Henrik Atmer 768 32 68
Sekreterare: Ragne Zachariasson 510 10 712
Simkommitté / v ordf: Börje Jacobsson 560 306 62
Konstsimskommitté: Susanne Shelley 510 507 09
Infokommitté: Jonas Lögdberg 15 21 84
Utbildningskommitté: Bo Mattson 756 64 10
Resurskommitté: Patrik Asp 541 306 00
Stödkommitté: Elisabeth Andersson 758 82 06

Suppleanter
Ekonomi: Elisabeth Larsson 510 106 37
Simkommitté: Bengt Svensson 540 673 69
Konstsimskommitté: Lena Björkenstam 510 119 90
Infokommitté: Stefan Eriksson 756 90 48
Utbildningskommitté: Margareta Wallin 756 98 96
Resurskommitté: Annika Roos 546 41 91
Stödkommitté: Margit Eklöf 510 119 97

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

Hej alla TÄBY SIMmare, unga som gamla! Nu nalkas vi terminsslutet igen - tiden
går alldeles för fort. En hel del har hänt sedan sist, och en del återstår också.

Först och främst har det varit kortbane-VM i Göteborg, där våran Micke J var med
och skötte sig med all heder. Två B-finalplatser var inte fy skam- nu är han en
bland de 16 bästa i världen! Synd bara att inte Danne K också fick chansen. Det
hade han varit värd, så bra är han!

Mickes väg till VM gick över kvalet vid SM i Västerås. Han blev dubbel medley-
mästare där och tog också en silverpeng i det kortaste medleyloppet. Dessutom sat-
te han nytt svenskt juniorrekord på 200 m medley. Starkt simmat, Micke! Som ord-
förande känner man sig stolt att ha en sådan simmare i klubben! Dessutom var det
ett härligt gäng i övrigt från klubben som simmade med många fina prestationer.
Jag vill inte tro att det var Jonas L sista SM, så bra simmade han. Gunnar kan kän-
na sig mycket nöjd!

Våra konstsimmare har också varit i bassängen och tävlat i junior-SM. Det blev
många fina placeringar och en silvermedalj för laget. För några av våra flickor gäll-
er nu senior-SM om några veckor. Då blir det tuffare tag. Det krävs hårdare och
mer målmedveten träning i den nivån. Jag är övertygad att om några år har vi me-
daljflickor både i solo och par i stora SM.

Så till följetongen om simskolans vara eller inte vara i TÄBY SIM. Vi har erbju-
dandet att ta hand om den till hösten och nu är det upp till oss själva. Bassäng har
vi, så nu är det en organisatorisk fråga och en ledarfråga. Behovet av kompetenta
simskolelärare är stort. Vi kommer att på olika sätt söka sådana - se annons i denna
STÄNK!

Plask & Lek har just slutat sin termin. Det är glädjande att se hur många av dessa
småttingar som lärt sig simma och blivit vänner med vattnet. En jättestor eloge till
alla ledare och föräldrar som ställt upp. Det bästa betyg vi kan få är glada ungar
och nöjda föräldrar! Inför hösten skall simskolan integreras med Pl&L så att det
blir en helhet i barnverksamheten. Jag tror det kan bli mycket bra bara ledarfrågan
kan lösas.

Så avslutningsvis! Alla vet väl att det snart, 24-25 maj, är dags för WELLA CUP
igen. Ryktet säger att det är många anmälda i år och däribland flera VM-simmare.
Det ställer krav på oss i TÄBY SIM att, som vanligt, göra ett bra arrangemang.
Men då måste vi hjälpas åt av alla krafter. Ingen insats är för liten. Vi behöver inte
bara funktionärer utan även hantlangare, försäljare, tryckare etc. Så hör av dig till
kansliet!!!
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För alla yngre har vi i sommar s k sommarverksamhet i Tibblebadet och
Norskogsbadet. Tider m.m. framgår på annan plats i denna STÄNK.

Så avslutningsvis önskar jag alla medlemmar och TÄBY SIM-vänner en
riktigt skön sommar!

Carl Johan Hellman / ord-
förande

PS! Har du betalt din avgift? Om inte - skynda dig innan blixten slår ner!!! DS

Hej alla TÄBYSIMMARE -
sim, konstsim och masters

Simklubbens BAKGLADA föräldrar efterlyses
för bidrag till försäljningsdisken vid TÄBY SIMs

stora simtävling WELLA CUP

Lördag 24 - söndag 25 maj
1997

för information kontakta:
Elisabeth 08-758 82 06 eller
Margit 08-510 119 97
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GUNNAR HAR ORDET

Hej Simmarvänner.

Det är valborgsmässoafton och det sägs att kylan ska släppa greppet. Äntligen! En
simentusiast som jag har fått heta stunder ändå denna vår.

Kortbane-SM i Västerås: utmärkt arrangemang där Täby Sims Micke Jacobsson för
första gången blev svensk seniormästare på 200 och 400 m medley. På den kortare di-
stansen i kamp med självaste kung Holmertz! Karin Lärka överraskade många med att
visa att hon tillhör svensktoppen i fjärilsim också. Jonas Lögdberg tog farväl i dessa
sammanhang med ytterligare en finalplats i fjärilssimmet. Se vidare i Börjes spalter.

Kortbane-VM i Göteborg: med bl. a. Vår Micke J. Som tävlande. En riktig höjdare
med drygt 5000 simentusiaster i Scandinavium. Vilka resultat av svenskarna. Vilken
simfest!

Aprildoppet i Tibble 27/4: också en het stund för mig. Den bredden och kvalitén har
jag inte sett under de senaste åren i Täby Sim. Ett fint jobb av många av våra instruktö-
rer. Hur ni arbetar betyder mycket!

Wella Cup 24-25/5: vår elittävling som alltid är en
het helg att se fram emot. Hoppas du finns med där
på ett eller annat sätt!

En riktigt skön sommar önskar
Gunnar
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Vi bugar och BOCKAR och TACKAR för alla
som “ gjort det“ för Täby Sim.

Här skall vi skriva en av Täby Sims “STORA STÖTTEPELARE“ sen många år, ja
jag tror att det är från starten! Hon är Tibblebadet! Hon har varit där sedan det startade
och har alltid varit ett föredöme för alla som besökt badet och är ETT med Tibblebadet.
Alla gamla som unga känner henne, oavsett om det är nu eller då. Jag menar naturligt-
vis även när badet var nytt och fortfarande är det samma ansikte som sött och charmigt
möter och besvarar snällt frågor. Man skulle väl här påpassligt kunna uttrycka att det är
“Miss Tibblebadet“ och inget annat! Givetvis, ÄR DET ROSE KARLSSON!!!! Hon
har nu blivit myndig !!!! Alla VI, TÄBY SIM skriker ett:

STORT GRATTIS TILL ROSE!
Vi gratulerar även:

Micke J för dina SM guld och nytt svenskt juniorrekord på 200 medley

Karin L för dina fina placeringar på SM

Jonas L för din härliga 5:e plats på 200 fjäril på SM

Stödkommittén

Resurskommittén

Gunnar F för att du fixat nya sponsor-skyltar

Till våra SPONSORER

Vi HÄLSAR våra nya styrelsemedlemmar HJÄRTLIGT VÄLKOMMNA
Margaretha Wallin och Annika Roos.

Och VÅRA fantastiska FUNKTIONÄRER.

Lennart Andersson (avgick ur styrelsen) för ditt arbete inom styrelsen
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TÄBY SIM SÖKER SIMLÄRARE M FL TILL HÖSTTER-
MINEN

En förutsättning för klubben att kunna ta hand om simskolan i höst är att vi har utbilda-
de simskollärare och -assistenter.

Simskolan skall integreras med barnverksamheten i övrigt. Undervisningen skall bedri-
vas utifrån erforderliga grundkunskaper. Inriktningen är att simskolan skall omfatta
främst barn i 6-årsåldern. Verksamheten skall bedrivas både på dagtid och tidig kvälls-
tid och såväl som intensivkurser (2-3 veckor) som terminskurser.

TÄBY SIM SÖKER:

1. Administratör, tillika simskollärare
Du skall planera och administrera barnverksamheten och leda ledarna. Vid behov skall
Du själv genomföra verksamhet i bassängen.
Krav som ställs på Dig är att Du är utbildad simlärare med dokumenterad erfarenhet av
planering och ledarskap av barnverksamhet.
Arbetet avser visstidsanställning, prel. från 1997-08-01 och ett år framåt. Föreningen
kan erbjuda en halvtid. Ev kan heltid skapas i samarbete med badet.

2. Simskollärare och -assistenter
Du skall genomföra undervisning inom ramen för fastställd verksamhetsplanering och
Du är underställd den ansvarige administratören enl ovan.
Krav som ställs på dig är att Du är utbildad simskollärare eller simskollärarassistent
med dokumenterad erfarenhet av barnverksamhet.
Simlekskoleutbildad ledare med minst två terminers väl dokumenterad undervisning i
simlekskola kan komma ifråga efter utbildning som TÄBY SIM står för.
Arbetet avser timanställning under aktuella kurstider (intensiv- och terminskurser).

3. Simlekskoleledare och -assistenter
Du skall genomföra simlekskoleverksamhet inom ramen för fastställd verksamhetspla-
nering.
Du är underställd den ansvarige administratören enl ovan.
Kravet är att Du är utbildad simlekskolelärare (ledare för grupp) eller intresserad av att
hjälpa till (assistent). Varje grupp skall ha en ledare och en assistent.
Arbetet är i huvudsak ideellt (lågt arvode) och genomförs främst vid helger under höst-
och vårtermin.

(Forts. på sidan 8)



Stänk från TÄBY SIM

8

(Forts. från sidan 7)

Är Du intresserad av ovanstående "jobb", hör av Dig till TÄBY SIMs ordförande,
Carl Johan Hellman, tfn kvällstid 08 - 756 24 34, eller till kansliet, tfn 08 - 768 15
44. Så fort som möjligt!

TÄBY SIM är beredd bekosta utbildning för lämplig sökande som åtar sig arbete
under minst två terminer.

Carl Johan Hellman

TÄBY SIM kommer även i höst att sälja
bingolotter! Ta tillvara på chansen att på
ett lätt sätt sponsra era simmare. Av lott-
priset går en stor del till simmaren, men
även klubben får sin del! (Enl. red. kan
det vara mer lönsamt att sälja Bingolotter
än att jobba på kontor!)

Märkena nedan kan man få
tag på i kansliet efter att
man visat sig tillräckligt
kunnig!

OBS!!! LEDARE TILL SOMMAR-
VERKSAMHETEN! OBS!!!

Alla unga ledare i TÄBY SIM erbjuds jobb
i sommarverksamheten! Ersättningen är 5
kr högre än det ordinarie arvodet.

Anmäl dig till kansliet snarast och tala om
vilka perioder du kan jobba!
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Om att gå simtränarutbildning.

Hej!

Jag heter Nils Olof, och är tränare för en
crawlgrupp (med flera framtidshopp).
Dessutom hjälper jag till i en medley-
grupp, i slussgrupper, och Plask o Lek-
grupper, vid behov. Jag tänkte kortfattat
berätta, om hur det var att gå en simträ-
narutbildning.

I slutet av förra året gick jag den sk “steg
1“-utbildningen för simtränare (eller in-
struktörer, som Gunnar F vill att det ska
heta). Utbildningen var förlagd till två
helger, med såväl teori som praktik. Vi
(en grupp ungdomar och vuxna), totalt
sexton personer, samlades i Neptuns
klubblokaler, på söder. Under ledning av
två mycket kompetenta stockholmsträna-
re (Anders Norling och en Neptunträna-
re jag ej minns namnet på) fylldes skal-
len med teori och problemlösning i äm-
nen som “Gruppen“, “Målen“,
“Tränaren“ m.fl.. Betydligt intressantare
än man tror!

Stor vikt lades på problemlösning av
“fall“ som vi kursdeltagare hade upplevt
vid bassängkanten. Förutom ren simteori
gick vi igenom ämnen som mobbning,
sjukdom-träning, föräldratryck mm. De
två kursledarna, som hade mer än 20 år
vardera som tränare, kunde med hjälp av
video, fullproppade rittavlor och fram-
förallt egen erfarenhet ge lösningar/ råd
på hur man som tränare skall hantera de
problem som uppstår.
Livräddning repeterades, bl a i vatten.
Att få upp någon på en kant som är belä-
gen fyra dm över vattenytan var ungefär
lika svårt som att få tyst på en skock
tjattrande tjejer i någon av Täby Sims
simgrupper (träningsfliten är omvänt
proportionell mot mängden tjatter).

Vi hade även ett par mindre grupparbe-
ten, bl a att göra en terminsplanering,
sexton stycken tillsamman. Ju fler kock-
ar... Totalt kaos till en början. Noll kom-
munikation, då vi hade delats i fyra
grupper placerade i olika rum. Det var
bara att bestämma tränarmöte, gå ige-
nom kölista, kalla deltagare, stämma av,
planera målsättning, hyra bassängtider,
skicka ut information, ||: stämma av, pla-
nera, ändra :|| osv..

Golvet nöttes rejält av allt spring mellan
grupperna. Meningsskiljaktigheter fanns
det gått om, inte minst beroende på att
det finns många uppfattningar hos
Stockholms simklubbar, om hur simträ-
ning ska organiseras/ bedrivas. Det stora
kaoset får dock skyllas på att de flesta
inte var vana vid att planera sin sim-
grupps aktiviteter (ingen skam över
Täby Sim, vi glänste och bidrog till att
grupparbetet inte havererade). Roligt var
det i varje fall, speciellt som jag själv
kände igen en del av dessa knepigheter
från den tid jag var ny som tränare.

Praktiken i Eriksdalsbadet gick tyvärr
lite för fort, flera av de vuxna som inte
hade varit aktiva simmare, hade svårt att
ta till sig allt på de fåtal timmar vi hade i
vattnet. Men för oss unga gav den
många bra övningar att ta med hem. Vi
fick bl a träna oss på de vuxna, och möta
typiska fel som en nybörjare omedvetet
gör. De rekommenderade övningarna
visade sig vara riktigt effektiva (i vissa
fall även mycket tröttande, enligt de äld-
re).

Behållningen för min del, var nog pro-
blemlösningen och den teori/ praktik
som ej berörde simteori. Simteorin kun-
de jag redan efter alla år som tävlings-
simmare (tack vare tränare som Micke
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Sjöborg m.fl.), och efter att ha gått ige-
nom ett par av simförbundets böcker/
kompendier

Funderar Du på att bli tränare, så kan
jag varmt rekommendera det! Att se
ivern hos ett barn som just lärt sig göra
voltvändningen i crawl eller som går
ifrån träningen glad, uppväger lätt det
arbete som läggs ned både i och utanför
simhallen. Det behöver kanske bara ta 1-
2 timmar i veckan. Som simmare brukar
tränarrollen medföra att man blir med-
veten om sin egen tekniks brister och
hur man skall förbättra dem. Man tar in
teknik bättre vid simträning!

Som tränare finner jag det nyttigt att
hoppa in i en simgrupp och simma ett

pass, för att känna mig som elev igen,
och att få studera hur en annan tränare
agerar. En hel del av de grymheter/ fina
idéer som min grupp utsätts för
(speciellt den rena teknikutlärningen) är
vad man skulle kunna kalla “Greatest
Hits“ från mina år som tränings och täv-
lingssimmare.

Väl mött i simhallen, Nils Olof.

Kontakta kansliet för mer information!

Nu kan ni lämna in artiklar per e-mail. Adress-
era dem till jonas.logdberg@cavena-fk.se.
Kom ihåg att ange att ni vill få kvittens på bre-
vet!

GLAD SOMMAR!
Nästa nummer av STÄNK kommer ut i bör-

jan av september!
Skriv gärna av er under sommaren och lämna

in alstret på kansliet.
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Det verkar konstigt att redan så här i
april tacka för en otroligt fin vårsäsong,
men nu är det så att det här är sista Stänk
före den ljuvliga sommaren som skall
komma. Då finns det bara den här chan-
sen i vår klubbtidning att göra det. För-
hoppningsvis når den många fler än vi
kanske träffar och kan säga det muntli-
gen. Naturligtvis skall alla tränare tacka
alla sina simmare för alla framgångar vi
rönt. Sen kan det ju också vara på sin
plats att simmarna tackar sina tränare för
att dom hjälpt dom till att bra så himla
bra!
Men vi har mycket kvar av säsongen och
mycket skall hända! Vi har ju varit på
SM och så hade VI en med på VM i Gö-
teborg!!!! MICKE JACOBSSON!

Givetvis skall alla som “jobbar“ i bak-
grunden ha ett jättestort TACK och med
förhoppning om att ni fortsätter! Ett spe-
ciellt TACK till vår ordförande för den
entusiasmen han visar för “våran
klubb“!

Jag brukar ju som vanligt skriva..sitter
här och....skillnaden nu är att isen för-
svunnit och nu börjar “min“ fiskesä-
song! Kommer ni ihåg att jag även skri-
vit att jag brukar (läs har) försökt att få
en liten vit boll i ett litet hål! Min ambi-
tion har varit att jag skulle försöka hinna
med det också, men tiden har inte räckt
till riktigt. Alla officiella uppdrag förut-
om klubbarbetet har satt stopp för det,
trots att jag avsagt mig en del. Men,
men!! Jag brukar ju “ta fram pekpin-
nen“, men det skall jag inte denna gång.
jag spar det till nästa Stänk för att det
inte skall bli för tjatigt. Men alla vet väl
vad som pågår i samhället och vad våra
folkvalda politiker håller på med! Nästa
år är det val och då börjar vi hoppas igen
att något nytt och vettigt skall komma av

Årets andra rapport från simkommittén

det. För så här kan det ej fortsätta, då
“sjunker Sverige“ och det blir väldigt
tungt att bärga det till ytan igen!

Verksamheten inom simningen funge-
rar bra, tack vare Gunnar och alla trä-
nare. När det gäller Plask&Lek så gör
Carl Johan och vår kanslist Nils-Olof
ett jättejobb. Alla skall veta och förstå
att det är en mycket viktig “body“ i
vår verksamhet och att den måste fun-
gera, för det är där vi oftast hittar
kommande stjärnor! Vi har KÖ till
alla våra verksamheter och det saknas
tränare och bassängtider, men Gunnar
försöker hela tiden att pussla in det.
Vi har till och med kö till vuxencrawl,
en populär grej har det visat sig!

Mastergänget!!! Ett glatt gäng som
valt att inta badet när mörkret fallit
och vi andra väntar på Jon Blund!
Dom kämpar på för fullt under led-
ning av Stefan E (suppl. i Infokom-
mittén). Ett härligt gäng som det inte
snackas så mycket om, men som trä-
nar och tävlar och har som jag uppfat-
tat det framförallt kul. Stefan skriver
nog lite om det.

Morgonbadarna??? Vad är det för
några? Jo, det är ett gäng friskusar un-
der ledning av Viktor Epstein som
träffas söndagmorgnar och har det
bra. Tyvärr ser vi dom aldrig, efter-
som dom valt denna okristligt tidiga
stund, men dom finns och dom be-
hövs som ett stöd i klubben. Natur-
ligtvis skulle man vilja att dom kom
in på kansliet någon gång och sa hej
det här är vi! Kanske gör dom det, när
skribenten av detta inte är där.

Vad händer nu framöver!
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Jo, när det läses har klubben under sin 23-
åriga historia haft sin första simmare med i
ett VÄRLDSMÄSTERSKAP!!!! Det är
Micke Jacobsson som kvalat in bland dom
främsta i världen. Ett historiskt år som vi
skall lägga på minnet. Vem vet vad som
händer i framtiden. Jag tror inte Saida kan
spå vad som kommer att hända inom Täby
Sim!!! Visserligen är Micke bara 18 år och
har tiden på sig och vi har fler lovande
simmare!! Naturligtvis bevakades detta
arrangemang i Göteborg av Täby Sim bl.a.
och som blir mycket betydelsefullt för
svensk simning. Det kan bli en “kick“ pre-
cis som det blev för hoppningen i och med
Anna Lindberg!

Sen har vi ju vårt traditionella Wella Cup
24 - 25 maj som nog får räknas som vårt
stora engagemang, trots att vi arrangerade
Distriktsmästerskapen för seniorer i mars.
Vidare så skall vi delta på Sveriges Grand
Prix i och i Landskrona. Sen brukar vi all-
tid ha ett stort startfält i Neptuniaden och
på Viking-cup. Sommarmånaden juni in-
leds med Distriktsmästerskap (50 m bana)
för juniorer och seniorer i Huvudstabadet
och sen har vi SM/JSM i juli som går av
stapeln i Norrköping. För dom som inte är
kvalade till SM/JSM slutar vårsäsongen i
Skara-Cup. SUM-SIM (50 m bana) går i
början av juli och dit bör vi ha några eller
någon som är kvalad. Sen börjar sommar-
lovet för dom som inte valt att börja det
tidigare, jag tänker då närmast på våra
yngre grupper som slutar i och med
skolavslutningen. Slutet av juli och början
av augusti går EJM i Glasgow och där
hoppas vi att Mats F och Micke J finns
med. Efter det får dom sommarlov! Kan-
ske, för 3 veckor senare går EM i Sevilla
och vi får se vilka som kan tänkas bli ut-
tagnadit! Det finns chans, så häng i KIL-
LAR! Tyvärr så har vi ingen TJEJ som kan
bli aktuell. Tror jag?

Mycket händer i Täby Sim och det här var

bara ett axplock! Sen har vi det här med
styrelsemöten, förberedelser inför täv-
lingar både i egen regi och när vi skall
bort. Här kan jag berätta att förberedel-
ser för exempelvis ett DM eller Wella
brukar pågå 3 - 4 månader innan!!!!!!
Fast mentalt finns det där när vi lägger
vår årsplanering!! Sen har vi vårt kansli
med shop och Bingolotter m.m. och det
är också något som verkar hela tiden
som säsongen håller på.
Här kan man klart skriva VI BEHÖVER
HJÄLP med både det ena och andra!!!

HA NU EN SKÖN SOMMAR ALLA!
(När säsongen är slut)

Simma på!

Simkommittén

HÖSTSTARTEN

Är planerad att börja preliminärt:
Simning vecke:34 - 35 (Gunnar kommer
att ta kontakt och ge definitivt besked.)
Konstsim vecka:34 ( Susanne kommer
också att ta kontakt)
Plask & Lek vecka: 37 (Carl Johan/
kansliet kommer att lämna besked)

JONAS LÖGDBERG JONAS LÖGD-
BERG

Jag börjar med att skriva TYVÄRR, men
det är sant!

Jonas L vår storstjärna på fjäril (bara 29
år) har beslutat sig för att sluta SIMMA!
Åtminstone mästerskapstävlingar! Detta
fast han ändå platsar in i en SM final -
trots att han inte hinner träna så mycket
på grund av jobbet. Nåja, man kanske
kan förstå honom efter långa och mödo-
samma år i bassängerna runt om i landet
och för att inte tala om alla meter som
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Till er tränare som ska ha möte era simmare
eller deras föräldrar!

TÄBY SIMs stödkommitté kan hjälpa dig med att:
T Boka lokal
T Kontakta föräldrar, sätta ihop och skicka kallelse
T Ordna med mat och dryck
T Sätta ihop ett fungerande program för kvällen (tillsammans

med dig - såklart!)

Kontakta Elisabeth, 758 82 06, eller kansliet!

han slitit på vattnet i Tibblebadet. Jonas
har alltid tillhört toppen i fjäril, men även
visat att han kan simma frisim fort i lag-
kapper. Han är en extrem tävlingsmänni-
ska och kan inte acceptera att han inte hin-
ner träna så mycket som han vill.

Hans höga ambition har visat att man
kommer långt med träningsflit och vilja
och framförallt en positiv attityd. Han har
varit ett föredöme för andra simmare både
inom klubben och utanför. Man kan helt
enkelt beskriva honom som en populär kil-
le som alltid varit och är mycket omtyckt.
När han tog sitt första SM guld 1992 i
Norrköping var det nog ingen som egentli-
gen höjde på ögonbrynen. Det var väntat,
för han låg alltid i topp! Sen dess har han
varit nära och senast förra året i Sundsvall
tog han ett SM silver endast 8/100 från
guld på 200 fjäril! Nu på SM i Västerås
var han i final och tog en mycket hedrande
5:e plats på 200 fjäril. Ja, man kan skriva
en hel bok om Jonas, men det viktigaste
tycker jag är att han är en ambassadör
inom simning som många borde ta efter
och se upp till. Jag vet att han har simmat

för Täby Sim ända sedan han började i
Plask&Lek. Helt otroligt! Nu får vi hop-
pas att han fortsätter med Mastersim-
ning, där han hade ett världsrekord i sin
åldersklass. Sen kan vi naturligtvis även
hopps att han fortsätter i Täby Sims sty-
relse. Kanske en framtida ordförande el-
ler ordförande i simkommittén när Carl
Johan och jag skall/borde pensioneras.

Till sist tycker jag och jag vet att alla in-
stämmer. Vi önskar Jonas lycka till i sitt
framtida liv och TACKAR för alla fan-
tastiska simmarår som han gjort för Täby
Sim.

Börje J
v ordf.
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Den nya instruktörsutbildningen, Bättre utbildning - bättre
verksamhet.

Simidrott Grund är Svenska Simförbundets och dess simidrotters utbildning för leda-
re och instruktörer. De inledande delarna, Grund A, Grund B och Assistent, är samma
för alla fyra simidrotter. På det viset utnyttjas idrotternas likheter och olikheter. In-
struktören får genom Simidrott Grund en bredare och bättre ledarskapsutbildning.
Det är i sammanfattning den korta beskrivningen av den nya utbildningen inom sim-
ningen som även Täby Sim tillämpar sedan årsskiftet. Nedanstående bild är gjord för
att kort illustrera utbildningens olika steg.

Simidrot t G rund

A

B

Ass ist ent

Kon sts im
Sim h op p
Vattenpo lo

Sim .ass .
Prak tik

Sim .ass .
Teo ri

Sim -
ins tru ktö r

Sim -
lärare

S teg 2

S teg 3

U tb il dn in g i T äb y S im

16

18

För att få börja på Simidrott Grund A, måste man fylla 16 det år utbildningen genom-
förs. Motsvarande krav för Simlärardelen är 18 år. De olika delkursernas längd varierar
och är sammanfattade i nedanstående tabell. Täby Sim har som uttalat mål att på alla
nivåer ha välutbildade ledare. Det innebär t ex att alla tränare i Plask- och Lek-
verksamheten skall ha minst Simidrott Grund A+B-utbildning (eller motsvarande den
äldre utbildningen). På följande två sidorna ges beskrivning av de olika utbildningsni-
våerna för Simidrott Grund

A 8 t immar = en dag

B 8 t immar = en dag

As si sten t 26 timm ar = tre dag ar

As s. Prak tik 8 t immar = en dag

A ss. T eor i 8 t immar = en dag

Ins trukt ör 16 tim mar = tv å dagar

Steg 2 en kv äll + 3 h e lger

Steg 3 4 + 4 d agar U tbi ldn in g iT äb y Si m

E n Hel g

E n Hel g

1

2

3

4

5

6
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Liten Rapport från tävlingar.

SM i Västerås 28 - 31 mars (25 m)

Kan ni tänka er att vara i en simhall en hel påsk, ja till och med att fira påskafton! Dock
utan ägg och den där “toddyn“ som brukar vara med ägg! Det är inte varje påsk man
fått tillbringa den i en simhall, men den här gången var det angenämt ur Täby Sims
synvinkel.

Nu var det så att SM måste enligt SSF ligga där eftersom det var 3 veckor före Världs-
mästerskapen och uttagningarna skulle ske just på den tävlingen.Det blev alltså extra
spännande, vilka som skulle ta och få chansen att simma VM. För Micke J gick det ex-
tra bra som blev svensk mästare på 200 me och 400 me och var 2:a på 100 me slagen
med blott 2/100 delar! Micke satte nytt svenskt juniorrekord på 200 medley, ett rekord
som han hade tidigare. Jonas L som inte hunnit tränat så mycket visade ändå att han
FORTFARANDE tillhör eliten inom fjärilsim. Han gick till final på 200 fjäril och slu-
tade på en mycket hedrande 5:e plats! Jonas hade tidigare aviserat att han skulle sluta
efter SM och jag tycker förstås att det är lite tidigt, men han slutar med BRAVUR! Ka-
rin L gjorde bra ifrån sig som vanligt och simmade final på dom grenar hon kvalat in
på. På 100 fjäril kom nog för dagen den största sensationen där hon blev 4:a. Lagkap-
perna är de mest spännande och Jonas visade på 4x100 frisim att han även här är myck-
et gångar genom att vara snabbast i laget före Micke som alltid tänder på lite extra inför
dessa. Lagkapperna slutade med en 9:e och 10:e plats. Åsa E, Mats F och Henrik B
simmade lite över sina “perstider“ och gick inte till final.

Resultat SM:
100 rygg 7:aKarin L 1.05.10
100 medley 2:a Micke J 57.41
50 rygg 5:a Karin L 30.47
200 fjäril 5:a Jonas L 2.04.86
50 fjäril 6:a Karin L 29.02
100 fjäril 4:a Karin L 1.02.17
200 medley 1:a Micke J 2.02.24 SJR
400 medley 1:a Micke J 4.18.71

4x100 frisim 10:a Henrik B 53.20
Micke J 51.14
Mats F 52.54
Jonas L 51.09 3.29.98

4x50 frisim 9.a Jonas L 24.14
Henrik B 23.61
Mats F 23.51
Micke J 23.12 1.34.38

Sollentuna Simfestival 15 - 16 mars i Tureberg

Här visade några av våra unga framfötterna, men även några av våra äldre. Tävlingen
ligger mitt i en tung träningsperiod, så det brukar inte bli så många toppresultat. Men
några som tillhörde toppen i det dom ställde upp i var Jon G, Sofie K, David L, Miriam
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W, Henrik G, Karin L, Mats F och Åsa E.

Resultat Sollentuna Simfestival:
100 fjäril Pojkar B Jon G 1.03.49 1:a
200 bröst Dam Sofie K 2.48.35 2.a
400 frisim Pojkar B Jon G 4.38.28 4:a
100 bröst Pojkar A David L 1.12.95 4:a
100 frisim Simcup Dam Karin L 1.00.19 2:a

Åsa E 1.00.29 3:a
Miriam W 1.02.45 6:a

100 frisim Simcup Herr Mats F 54.35 4:a
Henrik G 54.73 5:a

100 fjäril Pojkar A Henrik G 1.03.59 5:a
100 rygg Pojkar B Jon G 1.08.39 6:a
100 frisim Flickor B Miriam W 1.02.60 3:a
200 frisim Herr Henrik G 1.59.32 2:a
100 bröst Flickor B Sofie K 1.18.26 1:a
100 bröst Pojkar B Jon G 1.14.32 1:a
100 frisim Pojkar A Henrik G 54.13 1:a
100 medley Flickor B Sofie K 1.12.61 4:a

Miriam W 1.13.09 6:a
100 medley Pojkar B Jon G 1.05.40 2:a

Simiaden 12 - 13 april i Upplands Väsby

Här simmade några av våra kommande förmågor, vilket är mycket viktigt för den fort-
satta utveckling för var och en. Det är nämligen så att Simiaden är en så kallad instegs-
tävling. Det är här många lägger grunden till sin fortsatta simkarriär, och det betyder
oerhört mycket. Här har bland annat Micke J, Mats F, Karin L och många andra påbör-
jat sin bana uppåt! Det viktigaste är inte att vinna i denna tävling utan att kämpa bra
och framförallt klara kvalet hit. Sen får framtiden visa resten. Det är klart att det är kul
att vinna, men man måste också tänka på att det skall vara kul och få nya kompisar.

Tider och placeringar Simiaden:
100 bröst Flickor 12 Stephanie P 1.44.17 6:a
100 bröst Pojkar 12 Felix S 1.50.45 10:a
100 bröst Flickor 11 Veronica W 1.46.99 6:a
100 frisim Flickor 12 Susanne E 1.29.63 17:e
100 frisim Pojkar 12 Felix S 1.34.52 13:e
100 frisim Flickor 11 Ulrika R 1.26.36 7:a
100 frisim Pojkar 11 Joakim R 1.23.86 3:a
400 frisim Flickor 12 Susanne E 6.57.50 6:a
100 rygg Flickor 12 Susanne E 1.50.28 18:e
100 rygg Flickor 11 Ulrika R 1.37.43 7:a
100 rygg Pojkar 11 Joakim R 1.39.27 4:a
100 medley Pojkar 10 Alexander G 1.35.11 1:a
50 bröst Pojkar 9 o y Erik H 54.45 2:a

Fredrik W 59.84 3:a
100 bröst Flickor 10 Anna E 1.56.45 4:a
100 bröst Pojkar 10 Alexander G 1.48.24 1:a
50 frisim Pojkar 9 o y Erik H 43.12 3:a

Fredrik W 52.34 6:a
100 frisim Flickor 10 Anna E 1.29.39 2:a

Caroline R 1.40.52 9:a
100 frisim Pojkar 10 Alexander G 1.23.24 1:a
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50 fjäril Pojkar 10 Alexander G 44.04 1:a
100 rygg Flickor 10 Anna E 1.47.66 6:a
100 rygg Pojkar 10 Alexander G 1.46.45 4:a

Mora Cup 5 - 6 april i Mora

Denna tävling som har blivit en populär “restävling“ både för gammal som ung är en höj-
dare! Här får dom unga chansen att umgås med äldre etablerade simmare och bo under
samma tak och dessutom tävla tillsammans. Detta är inte minst viktigt att få känna att
“just jag“ tillhör dom där som har hållit på så länge och är så “himla bra“! Tävlingen är
en grej som vi försöker göra en gång per år. Men det är klart att det inte alltid går att få
med simmare som Micke J, Mats F, Karin L och company! I år var det i alla fall några
“gamla“ med, exempelvis Fredrik A, Henrik G och Sofie K och Mirre W samt Jon G. Sen
skall vi inte glömma “vår busschafför“ Mats Svensson. Ja, det vill säga att han simmar
inte Längre! Men han ställer upp och kör bussen fast han numera bor i Umeå!!! Mats är
en simmare som var med i Täby sim för många år sedan. En otrolig KILLE och HY-
VENS!

Detta är en poängtävling och vi hade att försvara vandringspriset “DALAHÄSTEN“!
(Som är för stor för att få plats i vårt prisskåp.)

Resultat Mora Cup:
Klass A Pojkar Fredrik A 1:a

Henrik G 6:a
Klass B Pojkar Jon G 2:a
Klass B Flickor Sofie K 4:a

Miriam W 6:a
Klass C Flickor Annica F 5:a

Lagkapp 1:a 6x50 frisim Annica F, Miriam W, Sofie K, Anders E, Jon G, Henrik G

Högsta individuella poäng; Henrik G på 100 frisim 643 poäng.
Segrare i enstaka grenar var;
100 rygg, 100 fjäril, 200 medley Jon G
100 frisim Henrik G
100 bröst Sofie K

För övrigt persade Anders E i allt!

DM 7 - 9 mars i Tibblebadet

Återigen var det dags för oss att arrangera DM i kortbana, (Hur skulle vi ensamma kunna
fixa ett långbane-DM?) Aldrig tidigare har ett DM haft så bra startfält var det någon som
sa! Det är ju så att det numera finns ett antal elitsimmare från bland annat Skåne i vårt
distrikt och det gjorde väl det hela lite mer spännande. Sen har vi ju våra egna och inte
minst gänget från andra klubbar. Tyvärr var ju Danne K ej hemma, men vi får försöka stå
ut tills han kommer hem igen.

Vårt glada gäng med funktionärer plus lite inlånade gjorde också det hela återigen till en
mycket bra tävling. Sen får vi inte glömma “stödisarna“ som fick alla att fungera runt
omkring! Naturligtvis skall vi heller inte glömma Nils-Olof (vår kanslist) som fick täv-
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lingsbyrån att fungera utmärkt! Det kanske inte är så många som vet att vi numera då
och då har ett speciellt besök på träningar i bassängen hos elitgruppen. Jo, det är nämli-
gen så att Andreas Wiberg triatlet brukar tränar tillsammans med elit! Vad är det för
speciellt med det då, undrar många! Jo, det är PILLAN Wibergs brorsa. Ja, ni läser rätt.
Hon ni vet, som är rätt bra på utförsåkning! Andreas hjälpte oss i tävlingsbyrån och det
är vi lite kaxiga för! Täby Sim 5:e klubb!

Resultat DM:
400 medley Micke J 4.26.73 1:a

Mats F 4.47.92 6:a

4x200 frisim Täby Sim 1 7.50.28 3:a
Henrik B 1.59.02
Mats F 1.58.35
Micke J 1.53.75
Jonas L 1.59.16

4x200 frisim Täby Sim 2 8.09.62 7:a
Henrik G 2.00.00
Martin Roos 1.59.15
Clas R-H 2.05.14
Fredrik A 2.05.33

100 frisim Mats F 53.19 4:a
Henrik G 55.02 6:a

100 bröst Sofie K 1.17.27 5:a
50 rygg Karin L 31.16 4:a
200 fjäril Micke J 2.08.32 2:a

Jonas L 2.12.70 4:a
200 bröst Micke J 2.22.76 2:a
800 frisim Karin L 9.32.60 6:a

4x100 medley Täby Sim 1 4.01.10 6:a
Henrik B 1.04.32
Micke J 1.05.20
Jonas L 58.52
Mats F 53.06

4x100 medley Täby Sim 2 4.14.76 13:e
Martin R 1.04.36
David L 1.12.19
Henrik G 1.02.75
Fredrik A 55.46

200 frisim Micke J 1.53.44 3:a
Mats F 1.56.94 5:a

50 bröst Sofie K 34.98 5:a
100 rygg Karin L 1.05.65 4:a
200 medley Micke J 2.06.32 3:a
200 bröst Sofie K 2.45.45 5:a
1500 frisim David L 17.28.52 6:a

Clas R-H 18.18.56 12:a
200 rygg Micke J 2.07.92 3:a
50 fjäril Karin L 29.23 3:a
4x100 frisim Täby Sim 1 3.35.60 6:a

Henrik B 54.03
Micke J 53.43
Mats F 54.48
Jonas L 53.88
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4x100 frisim Täby Sim 2 3.42.38 9:a
Martin R 55.33
Fredrik A 55.99
Clas R-H 57.21
Henrik G 53.85

4x100 medley Täby Sim 4.34.55 5:a
Miriam W 1.15.05
Sofie K 1.16.38
Karin L 1.03.71
Åsa E 59.41

VM 17 - 20 april i Göteborg

Hemkommen från en fantastisk upplevelse och möjligen först nu börjar man fatta vad
man fått uppleva! (Frågan är om man någonsin kommer att “landa“ efter detta och att
just det hänt i Sverige). Nu får vi hoppas på OS 2004 så att det upprepas igen!!! För
första gången arrangerades kortbane-VM i Sverige och för första gången men förhopp-
ningsvis inte sista så hade Täby Sim en simmare med!!!! Micke J som kvalat in till det-
ta av yppersta eliten i världen, skulle här visa om han platsar i denna fina skara! Nu
skall man väl vara ärlig och medge att det saknades några namn, men dom “tordes“ väl
inte ställa upp! Sen har vi ju Dan- ne K som nog borde varit här om tillfället
varit normalt. Men han kun- de ej komma loss ordentligt från sin
USA-vistelse och kunde ej tyvärr vara med och kvala in på SM
som var det definitivt avgö- rande för att få vara med. Det hade
naturligtvis varit häftigt och haft två från Täby Sim med. För
jag är övertygad om att Dan- ne klarat kvalet han med! Nåja,
nu fick vi hålla till godo med Micke J som gjorde succé med att
simma final på 200 och 400 medley i sin första start i ett sånt
här sammanhang. Han har ju lite tid på sig till dom äldre
kollegorna! Placeringarna och tiderna kanske inte låter så
häftigt, men han fick mer än godkänt av många
“prominenta“ (viktiga) per- soner. Ex. före detta sim-
hopperskan Ulrika Knape med flera.

Vidare kan Stänkskri- varen berätta att det var ett
minne för livet och få se denna tävling och det
var synd att inte fler från Täby Sim tagit tillfället
i akt och åkt ner för att uppleva det hela och kan-
ske hejat på Micke. Det var en fantas- tisk stämning med ca: 6000
personer som körde vågen och stod upp och skrek/applåderade simmarna.
Hela arrangemanget var toppen och ni kan inte föreställa er hur elegant det var med en
simbassäng i en hockeyarena!!!

(Forts. på sidan 23)
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Hyperventilering- fysiologistudien på Bosön.

I december tillfrågades Täby Sim, av Lennart Gullstrand på Bosön, om klubben kunde bidra med
några äldre simmare för en fysiologisk studie. Efter en rundfrågning i klubben kände sig dessa
personer manade att deltaga:

Jonas Lögdberg, Clas Roeck-Hansen, Henrik Bokell, alla från elitgruppen. Dessutom Thomas
Grandell (TG) tränare och masterssimmande femkampare och jag själv Nils Olof Hellman, tränare
och simmare i mastersgruppen.

Några dagar in på det nya året kom vi till Bosön på Lidingö, och mötte fysiologen Lennart, pro-
fessor P. Å Åstrand samt en sjuksköterska som övervakade de försök vi skulle utföra.
Fysiologitesten skulle undersöka sambandet mellan hyperventilering och avsvimning vid under-
vattenssimning. Anledningen till att en sådan test i huvud taget kom i fråga, var det dödsfall som
skedde vid undervattenssimning under ett simpass, för ett par år sedan, i Kalmar.

De ansvariga för testen (se ovan) ville se hur simmares hyperventilering påverkar tillståndet
(yrsel, minnesluckor, svimanfall etc) vid ansträngning, och om det finns någon säker gräns man
bör hålla sig under. Eftersom hyperventilering tillför mer syre än kroppen normalt får, kommer
den mängd koldioxid som cellerna producerar vid kroppens ämnesomsättning att vädras ut
snabbt, varvid kroppen får ett överskott av syre att förbränna. Men även gastrycket för cellerna
kommer att rubbas, hjärnan få onormalt mycket syre med följder som t ex yrsel. Vid ansträngning
direkt efter hyperventilering, finns en risk att syretrycket i cellerna sjunker så kraftigt att man
svimmar, vilket kan orsaka dödsfall då man är under vattenytan.

Vi skulle simma 5x32 meter under vattnet (hårt tempo, nära maxfart) utan att andas. Antalet hy-
perventileringar startade med en, för att stegras ända upp till tolv stycken vid den sista 32:an.
Längre än till tolv ville försöksplaneraren ej gå.
Innan själva simningen gjordes, mättes lungvolym, längd och vikt, för att bl a se hur väl vi utnytt-
jade vår inandningskapacitet. Därefter följde testerna i Bosöns 16-metersbassäng.

Ett pulsbälte spändes över bröstkorgen -(vi tackar för lånet, Sofie!)- och försökspersonen fick an-
das noga kontrollerad luft genom ett munstycke, varvid utandningsluften analyserades (bl a med
hjälp av s.k. gaskromatografi, en analysmetod kemister använder sig av), i ett portabelt labb hop-
kopplat med en dator, som med kurvor på en datorskärm, visade syre och koldioxidhalter, kvoter
och tryck, mängd inandningsluft per minut etc.

När försökspersonen hade en stabil, lugn puls inleddes hyperventileringen, varefter munstycket
togs bort och simmaren direkt simmade 32:an. Pulsen mättes under hela sträckan. Vid målgång
kopplades simmaren direkt till munstycket, och denne fick andas. Kroppens produktion av koldi-
oxid, olika gastryck, återhämtningstid till normala värden mm undersöktes. Utandningsluften
kunde här - med en av de uppritade kurvorna- indirekt avslöja
hur vältränad personen var. De tre elitsimmarna, Jonas, Henrik och Clas visade sig som väntat var
en bit för TG och mig själv, Nils Olof.

Tidsmässigt var Henrik och Jonas klart snabbast, trots olika teknik. Jonas uppvisade en impone-
rande fjärilskick, medan Henrik simmade med frenetisk frisimsbenspark och bröstsimsarmtag. Vi
övriga använde oss av rent bröstsim eller bröstsimarmtag med fjärilskickar.

Att notera är att endast två av oss kände en mycket svag yrsel och då endast vid 12 hyperventile-
ringar. Någon fara var det inte tal om, simmaren kände bara sig lite konstig i huvudet.
Jag själv kan inte se någon fara med de fåtal djupa inandningar man gör mellan ett par sträckor på
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(Forts. från sidan 21)

Måtte detta inträffa igen! Att sitta perfekt, svalt och skönt samt kunna gå ut och röra sig
utan att platsen är upptagen när man kom tillbaka. Till och med alla gamla som unga
tyckte det var toppen och även sådana “gamla rävar“ som Gunnar F var djupt impone-
rade!

Här följer lite fakta om bassängen som Micke plaskade i!

Längd: 25 m Bredd: 20 m Djup: 1.8 m Banor: 8 st
Vattenvolym: 922.400 liter!! Vikt: 1100 ton (= 700 Volvo 850!!!)

Vattnet pumpades över från Valhallabadet på 11 timmar. Bassängen i 2.5 mm rostfritt
stål monterades på 72 timmar och monterades ned på 48 timmar!!!

Resultat:
3 guld, 3 silver, 1 brons för Sverige 22 svenska rekord
5 Europarekord varav 1 svenskt 8 världsrekord
Sverige tog en 3:e plats
Totala publiksiffran: 36.520

träningen, men för att få saken riktigt besvarad, hänvisar jag till ett kommande nummer av tid-
ningen Simsport, där resultaten från denna fysiologiska test kommer att presenteras. Artikeln
sätts naturligtvis upp på anslagstavlan, utanför Täby Sims kansli.

Varning! Experimentera inte med hyperventilering. Ovan försök kan för en något sämre tränad
person vara livsfarligt. Kroppens egna varningssignaler, kan kopplas ur efter hyperventilering,
varvid olyckan kommer utan förvarning. Studien vi deltog i var noggrant bevakad av en sjukskö-
terska, Lennart och professorn, och simmaren var hela tiden under simningen fäst i en lina för att
snabbt kunna dras upp, om avsvimning skulle ske.

Rapporterat från den överlevande försökskaninen, Nils Olof.
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Lite resultat från tävlingar.
Distans-cupen deltävling 2. 1500 frisim

Damer födda -78 och äldre Herrar födda -78 och äldre

Karin Lärka 18.43.80 Clas Roeck_Hansen 17.27.91
Andreas Wiber 18.30.37

Flickor födda 1979-80 Pojkar födda 1979-80

Cecilia Geijer 21.12.56 Micke Jacobsson 16.29.29
David Larsson 17.47.74
Fredrik Atmer 18.02.01
Henrik Gustavsson 18.32.79
Martin Roos 18.33.75
Eje Eklöf 18.58.73

Flickor födda 1981 och yngre Pojkar födda 1981 och yngre

Miriam Wilson 19.53.53 Jon Granberg 18.37.09
Linda Linda Gabrielson 20.45.92 Tobias Övergård 21.55.32
Sofie Karlsson 20.47.26
Emilia Roukamo 22.14.36
Annica Forsberg 23.02.50
Liza Demsell 23.49.40

JSM i Helsingborg

200 medley 1:a Micke Jacobsson 2.02.74 Sv Jun.Rek
400 medley 1:a Micke Jacobsson 4.21.63
200 rygg 1:a Micke Jacobsson 2.01.31 Distr.Rek
200 frisim 3:a Mats Forslund 1.51.88
400 frisim 7:a Mats Forslund 4.02.14
100 frisim 4:a Mats Forslund 51.68
100 rygg 3:a Karin Lärka 1.04.93
50 fjäril 7:a Karin Lärka 29.19
50 rygg 4:a Karin Lärka 30.38
50 frisim 5:a Henrik Bokell 23.95

4x200 frisim 2:a Fredrik Atmer 7.37.64
Henrik Bokell
Mats Forslund
Micke Jacobsson

4x100 frisim Henrik Bokell 3.28.88
Mats Forslund
Micke Jacobsson
Fredrik Atmer

4x50 frisim 1:a Henrik Bokell 1.34.71
Mats Forslund
Micke Jacobsson
Fredrik Atmer

USM i Mölndal (äldre)
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200 fjäril 4:a Jon Granberg 2.22.36
100 bröst 7:a Sofie Karlsson 1.17.06
200 medley 5:a Jon Granberg 2.22.48
100 fjäril 3:a Jon Granberg 1.02.75
200 bröst 5:a Sofie Karlsson 2.47.23
50 fjäril 5:a Jon Granberg 28.11
50 bröst 10:a Sofie Karlsson 35.88
50 frisim 12:a Henrik Gustavsson 25.10

1500 frisim 11:a David Larsson 17.19.25

4x100 medley13:e Eje Eklöf 4.12.42
David Larsson
Jon Granberg
Henrik Gustavsson

4x100 frisim11:a David Larsson 3.45.78
Henrik Gustavsson
Eje Eklöf
Jon Granberg

4x50 medley 8:a Eje Eklöf 1.54.35
David Larsson
Jon Granberg
Henrik Gustavsson

Järfälla Knatte i Järfälla

50 frisim 2:a Anna Eklöf 39.99
50 frisim 1:a Alexander Grubski 37.25
50 bröst 2:a Alexander Grubski 50.00
50 rygg 1:a Alexander Grubski 46.08
25 fjäril 1:a Alexander Grubski 19.23

100 rygg 11:a Ulrika Ronden 1.40.73
100 bröst 13:e Stephanie Parke 1.49.21
100 frisim 8:a Ulrika Ronden 1.26.56

US Open i Uppsala

100 fjäril 5:a Jonas Lögdberg 59.73
100 rygg 3:a Karin Lärka 1.08.64
100 bröst 5:a Sofie Karlsson 1.16.10
100 frisim 3:a Karin Lärka 1.00.67
100 frisim 7:a Mats Forslund 54.68
100 rygg 15:e Miriam Wilson 1.15.36
100 rygg 11:a Henrik Gustavsson 1.04.77

13:e Eje Eklöf 1.07.24
100 Bröst 12:a David Larsson 1.13.48
100 frisim 4:a Mats Forslund 53.45

15:e Fredrik Atmer 56.13
50 fjäril 1:a Karin Lärka 29.40
50 fjäril 7:a Jonas Lögdberg 27.16
50 fjäril 10:a Mats Forslund 27.72
50 rygg 2:a Karin Lärka 31.21
50 bröst 3:a Sofie Karlsson 35.46
50 rygg 10:a Henrik Bokell 29.35

15:e Eje Eklöf 31.53

4x50 medley 8:a Martin Roos 1.56.58
David Larsson
Jonas Lögdberg
Mats Forslund

4x100 frisim 6:a Jonas Lögdberg 3.42.56
Mats Forslund
Henrik Bokell
Martin Roos

World Cup i Hongkong

400 medley 6:a Micke Jacobsson4.21.73
100 medley 5:a Micke Jacobsson 58.17
200 medley 7:a Micke Jacobsson2.05.66
200 rygg ? Micke Jacobsson2.06.17

World Cup i Beijing

400 medley 6:a Micke Jacobsson4.25.80
200 medley 7:a Micke Jacobsson2.05.16
200 rygg ? Micke Jacobsson2.08.10
100 medley ? Micke Jacobsson 59.00

World Cup i Malmö

400 medley 2:a Micke Jacobsson4.21.95
200 medley 5:a Micke Jacobsson2.05.21
200 rygg ? Micke Jacobsson2.10.40

World Cup i Glasgow

400 medley 3:a Micke Jacobsson4.22.03
200 medley 6:a Micke Jacobsson2.05.88
100 medley 9:a Micke Jacobsson 58.78
200 rygg ? Micke Jacobsson 2.11.14
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MASTERS-SM I SÖDERTÄLJE

Årets Masters-SM gick av stapeln i Sydpoolen i Södertälje den 14-16 mars.

Från Täby hade vi denna gång fått ihop en trupp av 9 killar och 6 tjejer vilket var
mycket glädjande för vi lyckades därigenom få ihop ett rekordantal i lag. Ett damlag,
två herrlag och tre mix-lag. Tyvärr kunde Jonas inte vara med. Ola Frejd kunde bara
simma på fredagen och Frisken ville bara simma lagkapp. Det innebar ett avbräck på
herrsidan, trots att vi hade två så begåvade debutanter som Phille von Schoultz och
Erik Eklöf i de här sammanhangen. På damsidan var vi däremot starkare än någonsin.
Malin Lundvik och Madde Claréus debuterade med den äran och Kajsa Kardel, som
tävlat för oss i Masters-DM 1994, gjorde efterlängtad comeback.

Elitsimmarna börjar mer och mer snegla på det här med masters. Det märks påtagligt på
Södertäljes gäng som uppenbarligen tycker att det är en “kul grej“ att vara med och sät-
ta lite världsrekord i masters - framför allt i lagkapperna. Undra på det när dom kom-
mer med simmare som Patric Robertsson, Jonas Åkesson och Jörgen Uusimäki. Inget
ont i det för det räcker ju med att vara minst 25 år, men i första hand så är ju Masters
en tävling för simmare med karriären bakom sig.

För vår egen del får det här betraktas som tjejernas år. Alla våra fem titlar vanns av den
kvinnliga delen av truppen. Vår “Grand Old Lady“ Elisabeth Fredriksson i klass G(55-
59 år) visade som vanligt imponerande form, deltog i rekordmånga grenar och vann tre.
Den tyngsta på 50 m bröst, där hon vann en stenhård kamp mot ärkerivalen Gundula
Forsaeus från Karlstad. Malin vann i övertygande stil 100 m fjärilsim i klass A(25-29
år) och Kajsa vann lika överlägset 50 m fjärilsim i klass B(30-34 år). Kajsa vann även
100 m medley på nytt svenskt rekord, men blev helt skandalöst diskad för tjuvstart!
Trots att hon inte ens var först från pallen och trots att tävlingsledningen sett genom
fingrarna med detta i 9 fall av 10 och t. o. m. låtit avsiktliga tjuvstarter gå om!!! Den
temperamentsfulla fröken Kardel hade av förståeliga skäl ett antal väl valda ord att säga
arrangörerna, men trots att undertecknad och Phille hjälpte henne att lämna in en skarpt
formulerad protest så stod tävlingsleningen på sig. Denna bedrövliga bedömningsnivå
lämnade en bitter eftersmak av i annars ganska väl arrangerade tävlingar.

Vad herrarna beträffar blev fem andraplatser det bästa resultatet. Roffe Hörner tog två
silver på 400 och 800 m fritt, Heimo på 100 fritt, Ola på 200 m medley och otroligt
nog undertecknad på 400 m fritt. Nu kan jag stoltsera med att jag har lyckats lika bra
som Ola Frejd i ett Masters-SM! För våra debutanter Phille och Erik Gick det skapligt i
klass C(35-39 år) med två femteplatser som bäst. Synd att inte Micke och Putte var
“hungrigare“ på att simma individuellt för då hade vi lyckats komma bättre i poängli-
gan.

I lagkapperna hade vi riktigt fina framgångar. Inte för att jag vill skryta, men under-
tecknad och Mickes utmärkta lagsammansättningar bidrog i alla fall till viss del. Dam-
laget i klass A(100-119 år) bestående av Malin, Madde, Lotta och Kajsa kom 2:a på
4x50 fritt och 3:a på 4x50 medley. För det yngre herrlaget i klass B(120-159 år) blev
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det tvärtom 2:a medley och 3:a fritt, i detta laget simmade Micke, Putte, Sammy(Robert
Jensen) och Phille. Veteranlaget med undertecknad, Erik, Heimo och Roffe fick nöja
sig med en 6:e plats som bäst på 4x50 m medley i klass C(160-199 år). För mixlagen
blev det 2 andraplatser för vårt A-lag (Micke, Sammy, Malin, Kajsa). 2 tredjeplatser för
vårt D-lag(200-239) år (Roffe, Heimo, Ann Harding, Elisabeth) samt två fjärdeplatser
för vårt B-lag (Putte, Phille, Lotta, Madde).

Sammantaget får det här beskrivas som ett klart godkänt Masters-SM med 5 guld, 14
silver och 9 brons. I poängligan kom vi sexa och lyckades därmed att uppfylla klubb-
ens målsättning att vara en av de sex bästa masters-klubbarna i landet. 2-4 tävlingar om
året tror jag är lagom att satsa på. Går det inflation i tävlingar kommer folk troligtvis att
tappa sugen. Speciellt som vi får bekosta det mesta själva även om klubben är hygglig
och sponsrar med bensinpengar och startavgifter. En smärre prestationsångest har kun-
nat skönjas hos några av våra bästa, men vi får hoppas att det går över. På den här ni-
vån ska det ju inte vara lika våldsamt seriöst, eller hur. Nästa år är det Göteborg som
gäller. Hoppas att så många som möjligt hänger med då. Det var allt för denna gång.

Vi hörs.

Stefan Erikson

Start på Wella Cup
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DATUM: 1997-04-27
PLATS: TÄBY, TIBBLEBADET (25M)

GREN 1. 4x50 M BRÖSTSIM FLICKOR

2.TÄBY SIM 2.50,79 5 poäng
VERONICA WALLIN -86
STEPHANIE PARKE -85
ALEXANDRA MALMQVIST -84
ANNICA FORSBERG -83

GREN 2. 4x50 M BRÖSTSIM POJKAR

4.TÄBY SIM 3.02,83 3 poäng
MIKAEL FLODÉN -86
FELIX SORS -85
DAVID MÅRLÉ -84
ANDERS EKLÖF -83

GREN 3. 400 M FRISIM FLICKOR A

5. JOSEFINE LINDROS 83
5.51,39 2

poäng

GREN 4. 50 M FJÄRILSIM POJKAR A

5. ANDERS SVENSSON 83 36,09
2 poäng

GREN 5. 50 M FRISIM FLICKOR B

5. THERESE HELLGREN 84 33,66
2 poäng

GREN 7. 50 M FRISIM FLICKOR C

5. SUSANNE ERBE 85 36,95
2 poäng

GREN 9. 50 M FRISIM FLICKOR D

4. ULRIKA RONDÉN 86 36,67
3 poäng

GREN 10. 25 M RYGGSIM POJKAR D

RESULTATLISTA UNGDOMSSERIE 1997
DIVISION 2 DELTÄVLING 2
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2. ALEXANDER GRUBSKI 87
19,88

5 poäng

GREN 11. 100 M BRÖSTSIM FLICKOR A

2. ANJA JINGKLEV 83
1.26,83
5 poäng

GREN 12. 200 M MEDLEY POJKAR A

ANDERS EKLÖF 83
DISK. EN HAND I VÄNDNING VID 50 M.

GREN 13. 200 M BRÖSTSIM FLICKOR B

6. ALEXANDRA MALMQVIST 84
3.30,78
1 poäng

GREN 14. 100 M RYGGSIM POJKAR B

2. NICLAS BENGTSSON 84
1.29,91
5 poäng

GREN 15. 100 M BRÖSTSIM FLICKOR C

5. STEPHANIE PARKE 85
1.46,43
2 poäng

GREN 16. 50 M FJÄRILSIM POJKAR C

5. FELIX SORS 85
47,53

2 poäng

GREN 17. 25 M BRÖSTSIM FLICKOR D

1. VERONICA WALLIN 86
21,89

6 poäng

GREN 18. 100 M MEDLEY POJKAR D

3. ALEXANDER GRUBSKI 87
1.32,10
4 poäng

GREN 19. 200 M MEDLEY FLICKOR A

2. ANNICA FORSBERG 83
2.49,99
5 poäng

GREN 20. 100 M BRÖSTSIM POJKAR A

Där du finner svårigheter
finner du också de fram-
gångsrika
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5. ANDERS EKLÖF 83 1.32,90 2 poäng

GREN 21. 100 M RYGGSIM FLICKOR B

6. ALEXANDRA MALMQVIST 84 1.32,91 1 poäng poäng

GREN 22. 200 M BRÖSTSIM POJKAR B

2. DAVID MÅRLE 84 3.30,66 5 poäng
3.30,66 5 poäng poäng

GREN 23. 50 M FJÄRILSIM FLICKOR C

6. SUSANNE ERBE 85 46,10 1 poäng
46,10 1 poäng poäng

GREN 24. 100 M BRÖSTSIM POJKAR C

4. FELIX SORS 85 1.50,26 3 poäng

GREN 25. 100 M MEDLEY FLICKOR D

6.ANNA EKLÖF 87 1.43,53 1 poäng

GREN 26. 25 M BRÖSTSIM POJKAR D

3. MIKAEL FLODÉN 86 21,71 4 poäng
GREN 27. 50 M FJÄRILSIM FLICKOR A

2. ANNICA FORSBERG 83 33,98 5 poäng

GREN 28. 400 M FRISIM POJKAR A

5. ANDERS SVENSSON 83 5.20,63 2 poäng

GREN 29. 100 M FJÄRILSIM FLICKOR B

6. THERESE HELLGREN 84 1.36,48 1 poäng

GREN 30. 50 M FRISIM POJKAR B

1. GABRIEL LÖNNERBLAD 84 32,56 6 poäng

GREN 31. 200 M RYGGSIM FLICKOR C

6. STEPHANIE PARKE 85 3.43,47 1 poäng

GREN 32. 50 M FRISIM POJKAR C

4. JAN ÖSTERLÖF 85 37,94 3 poäng

GREN 33. 25 M RYGGSIM FLICKOR D

1. ULRIKA RONDÉN 86 19,19 6 poäng

GREN 34. 50 FRISIM POJKAR D

2. JOAKIM RASMUSON 86 37,17 5 poäng

GREN 35.
4x50
MEDLEY
FLICKOR

3. TÄBY
SIM 2.34,00 4 poäng
ULRIKA
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Gren 1. 25 m crawl, flickor födda 88 och
yngre
1. Jessica Lendeng 18,99
3. Sophie Jansson 22,23
4. Malou Wilson 22,45

Gren 2. 25 m crawl, pojkar födda 88 och
yngre.
1. Erik Håkansson 20,23
2. Fredrik Wallin 22,11
3. Michael Wallin 22,34

Gren 3. 50 m crawl, flickor födda 86-87.
1. Ulrika Rondén 36,66
2. Veronica Wallin 40,19
4. Veronica Olsson 40,99

Gren 4. 50 m crawl, pojkar födda 86-87.
1. Alexander Grubski 36,27
2. Erik Zwedberg 40,62
3. Adam Jacunski 40,69

Gren 5. 50 m crawl, flickor födda 85 och
äldre .
1. Alexandra Malmqvist 33,06
2. Susanne Erbe 37,17
3. Stephanie Parke 37,74

Gren 6. 50 m frisim, pojkar födda 85 och
äldre.
1. Christian Jacobi 30,58
2. Simon Tholerus 32,27
3. Gabriel Lönnerblad 33,10

Gren 7. 25 m ryggsim, flickor födda 88 och
yngre.
1. Sophie Jansson 24,07
2. Jessika Ledeng 25,24
3. Emilie Barkenäs 26,13

Resultat Aprildoppet, lördagen den 26 april 1997.

Gren 8. 25 m ryggsim, pojkar födda 88 och
yngre.
1. Erik Håkansson 21,83
2. Fredrik Wallin 21,83
3. Michael Wallin 27,11

Gren 9. 50 m ryggsim, flickor födda 86-87.
1. Ulrika Rondén 44,18
3. Lina Jansson 47,35
4. Caroline Sjöborg 49,36

Gren 10. 50 m ryggsim, pojkar födda 86-
87.
1. Alexander Grubski 44,39
2. Erik Zwedberg 45,19
4. Niklas Ankartross 52,36

Gren 11. 50 m ryggsim, flickor födda 85
och äldre.
1. Alexandra Malmqvist 41,25
2. Susanne Erbe 45,99
4. Stephanie Parke 50,64

Gren 12. 50 m ryggsim, pojkar födda 85
och äldre.
2. Mattias Nilsson 40,06
3. Rikard Österlöf 42,96
4. Joel Rasmuson 44,23

Gren 13. 25 m fjärilsim, flickor.
1. Alexandra Malmqvist 18,24
2. Ulrika Rondén 19,42
3. Susanne Erbe 19,65

Gren 14. 25 m fjärilsim, pojkar.
1. Christian Jacobi 16,50
2. Rikard Österlöf 18,06
3. Gabriel Lönnerblad 18,29
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SOMMARVERKSAMHETEN 1997

Sommarverksamhet genomförs även denna sommar. Den omfattar
Plask & Lek, Slussverksamhet och Crawlkurser. Nytt för året är att även nybörjarkurser
för SIMHOPP genomförs de två första perioderna. Verksamheten genomförs månda-
gar, onsdagar och fredagar (ej vecka 25).

Period 1 vecka 24-25 5 gånger vecka 25 endast må och ons. Tibblebadet kl 1000-
1400.
Period2 vecka 26-27 6 gånger Tibblebadet kl 1400-1800.
Period 3 vecka 32-33 6 gånger ej simhopp. Norskogsbadet kl 1400-1800.

Antagning till kurserna sker i följande prioritet:
1. De som redan är med i TÄBY SIMs verksamhet.
2. De som står i kö till TÄBY SIM.
3. Övriga.

Kostnaden för deltagande är för TÄBY SIM-medlem 250 kr (period 1: 200 kr) och för
övriga 100 kr dyrare.

Anmälningsblanketter finns i Tibblebadets kassa och på TÄBY SIMs kansli. Frågor
kan besvaras av kansliet, tfn 768 15 44. Anmälan skall vara hos TÄBY SIM senast två
veckor före resp periods början!

VÄLKOMNA


