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TÄBY SIM
- Föreningen för simsport och motion -

Adress: Simhallen, 183 34 TÄBY
Tel/fax: 768 15 44
Hemsida/ E-post: www.idrott.nu/tabysim (hemsida), gunnar.tabysim@idrott.nu

(tävl.simning), anki.tabysim@idrott.nu (simskola,Plask o Lek).
Postgiro: 14 77 00 - 9 (medlemsavg), 81 55 5-5 (ekonomi)
Kansli: I simhallen, bakom spärrarna, på entréplan
Stänkbidrag: I informationskommitténs fack i kansliet eller via E-post.

Arbete Bostad
Huvudtränare: Gunnar Fornander 768 63 27
Simskola & kansli: Anki Fagerberg 768 15 44 510 109 30
Plask & lek ansvarig: Carl Johan Hellman 788 80 18 756 24 34
Ansvarig - konstsim: Elisabeth Andersson 758 82 06
MBK ansvarig: Hans von Schmalensee 768 70 10
Mastersansvarig: Stefan Eriksson 630 21 71 756 65 98

Revisorer: Björn Eklöf (ordinarie) 756 25 07
Gerd Royne (ordinarie) 768 81 16
Kerstin Stamyr (suppleant) 756 11 08

Valberedning: Gunnar Fornander (ordf.) 768 63 27
Ann-Christin Fagerberg 768 15 44
Lennart Andersson 758 82 06

STYRELSEN
Ledamöter
Ordförande: Carl Johan Hellman 788 80 18 756 24 34
Kassör: Marie Håkansson 758 10 87
Sekreterare: Marie Håkansson 758 10 87
Simkommitté: Lennart Eklöf 510 119 97
Konstsimskommitté: Lena Björkestam 510 119 90
Utbildningskom. / v ordf: Bo Mattson 756 64 10
Infokommitté: Jonas Lögdberg 0709-253231 623 17 23
Resurskommitté: Johan Finnved
Stödkommitté: Margit Eklöf 510 119 97
Suppleanter
Kassör: Margareta Wallin 756 98 96
Simkommitté: Mats Johansson 768 64 38
Konstsimskommitté: Susanne Shelley 510 507 09
Utbildningskommitté Elisabeth Andersson 758 82 06
Infokommitté: Stefan Eriksson 630 21 71 756 65 98
Resurskommitté: Mats Lönnerblad 792 32 58
Stödkommitté: Yvonne Rogersten 510 123 88
Adjungerad
Simmarrepresentant: Sofie Karlsson (simmare i elitgruppen)
Simmarrepresentant: Sara Melander (konstsimmare)
Tränarrepresentant: Tanja Karjanmaa 768 68 32
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Välkomna tillbaka till höstterminens aktiviteter, alla Täby Sim-vänner, stora
som små! Vi står inför en jobbig höst vi alla som skall se till att våra barn och
ungdomar får ut något positivt av sitt simsportintresse. I kalendern i denna
STÄNK kan ni se när och vad som händer!

Föreningen behöver engagera fler föräldrar i den stödjande verksamheten. Vi
har haft ett s k ”generationsbyte” bland våra unga aktiva. Det för oftast med
sig, vilket är naturligt, att deras föräldrar lämnar sina engagemang i klubben
och en förnyelse måste ske. Glädjande nog finns det dock ”gamla” föräldrar
kvar, vilka med glädje ställer upp, t ex Britt, Ann-Christine, Erik, Barbro m fl,
m fl. Det finns många sätt att engagera sig, i stort som smått. Vi behöver bl a
än fler stödföräldrar, tävlingsfunktionärer och ledare. Närmast i kalendern ord-
nar klubben en simfunktionärsutbildning i månadsskiftet sept-okt. Se separat
inbjudan!

Så lite grand om vad som timat haver. Vi hade hoppats att Micke J skulle ha
kommit med till EM i Helsingfors. Så blev det inte! Återigen hade förbunds-
kaptenen Hasse Chrunack somnat till när det gäller medleysimning (han är
duktig på de enskilda simsätten, men om medley verkar han veta lite). Mickes
resultat före EM hade stort sett räckt till två finaler! Täby Sim:s medleysimma-
re har tidigare råkat ut för Hasses ”okunskap” (Danne). Nu går det inte att grå-
ta över andras ofull-komlighet – det gäller att ta nya tag, Micke! Det kommer
en ny förbundskapten!!? Grattis i alla fall, Micke – du blev SM-kung med tre
guld och ett silver (individuellt).

Alla våra SM/JSM-simmare skötte sig med den äran! Tråkigt bara att Karin
skadade en axel och missade två ”givna” finalplatser med medaljchans. Bra
jobbat Gunnar m.fl. Vi får inte heller glömma Cajsas bronsmedalj från långdi-

stans-SM.

Konstsimmerskan Sara har mått bra under sin
Canada-sejour. Det visar inte minst resultaten i
SM och i Italien på sensommaren. Vårkantens
SM-seger för laget i konstsim var det fjärde i rad
och bevisar att Täby Sim är Sveriges bästa och
bredaste konstsimsklubb, vad än Konstsimskom-
mittén i SvSF tycker! René och ni andra – jobba
på med våra flickor!
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Under sommaren genomförde ett fåtal ledare vår ”Sommarverksamhet” med ca
100 barn. Om vi varit fler hade vi kunnat ta emot alla som önskade vara med.
Ni gjorde en jättefin insats!!

Olika lägerverksamhet, i när och fjärran, har också genomförts i sommar.
”Lägerrapporterna” i denna STÄNK får närmare förtälja vad som skedde!
Hurra för vårt Master-simmar-ESS, Vivi-Ann Johansson!! Massor med medal-
jer fick hon med sig från Master-VM i Tyskland. Dessutom fick hon, välför-
tjänt, en helsida i Lokaltidningen! Micke fick inte en rad (tala om sportjorna-
listik!).

I höst har klubben, förutom de vanliga simsportaktiviteterna, engagerat sig i
Radiohjälpens insamling för Världens Barn d 17/11. Alla hemmavarande akti-
va födda –84 och senare, fr.o.m. medleynivån, tävlar i ett sponsorsim mot fem
andra klubbar i Sverige. Intäkterna går delvis till insamlingen och delvis till
klubben. Våra simmare (och klubben) kommer att behöva hjälp av sponsorer
(företag och enskilda). Alla Täby Sim-vänner uppmanas att stötta deltagandet.
Se mer information i STÄNK.

Ni har väl inte glömt att det är OS snart! Vi skall naturligtvis hålla tummarna
för våra svenska deltagare, främst inom simsporten. Vi önskar dem lycka till!!

Carl Johan Hellman

Mastersträning
Täby Sim är en av få stockholmsklubbar, som erbjuder mastersträning.
Masters vänder sig främst till f.d. tävlingssimmare i åldern 20 och uppåt. Vi
delar upp oss efter träningsnivå. De något yngre simmar sitt pass, och de äldre
sitt program. Masters har simmare som är äldre 60 år.
Även andra simmare som betalar deltagaravgiften kan haka på. Vi har t. ex.
triatleter och femkampare som tränar med oss. Den mest kända är nog
femkamperskan Jeanette Malm, som just nu deltar i OS.

Träningstider: Måndagar 21.30-22.30, tisdagar 20.40-21.30, torsdagar
20.40-21.30. Samling 5 minuter innan.
Kontaktperson: Stefan Eriksson, tfn. 08-756 65 98
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GUNNAR HAR ORDET

Hej alla klubbkamrater!

Så har ytterligare en sommar gått. En sommar som många klagade på p.g.a. allt
regn. För egen del blev det inte så farligt. Tack vare badledningens goda vilja
fick vi träna inomhus nästan ända fram till SM/ JSM som var det stora målet för
våra främsta simmare. Och när min semester till slut kom så blev det inte så
mycket regn - i alla fall inte i Sörmland där jag befann mig.

SM/ JSM-truppen bestod av rutinerade Karin Lärka och Michael Jacobsson,
juniorerna Jon Granberg, Annica Forsberg och Anders Svensson, den
sistnämnde debutant i sammanhanget. Alla hade vi en bra förberedelse, god
stämning och jättekul tillsammans under mästerskapsveckan.

Karin började SM lite svagt, men skyllde på ont i magen efter att ha skrattat hela
tågresan ner till Landskrona. Skyldig: Annica och hennes kommentarer.
Mest framgångsrik: Micke med 3 guld och ett silver!

Bästa juniorplacering: Anders överraskande 8:a på 200 Ry (nyss inkvalad).
Största lyft från DM i juni: Jon som på en månads träning genomgick en Dr
Jekyll o Mr Hyde - förbättring! Alla slog minst ett personligt rekord.

Efter dryga tre veckors semester var det dags att sparka igång verksamheten:
Läger för Elitgruppen och sedan allt ringande. Nu rullar det mesta.
Under tiden har vi hunnit med delar av en debatt bland tränare och
styrelseledamöter, där det visar sig att man har olika grundsyn på vad vi håller

på med.

Diskussionerna lär fortsätta. Det mest
demokratiska vore kanske att kalla till ett
stormöte, med styrelse, tränare, aktiva och
föräldrar och rensa ordentligt?
Just nu hinner man inte ta i det, eftersom
det är mer än nog med det löpande. Jag
önskar att vi alla accepterar varandras
olikheter och jobbar på efter bästa förmåga.
Alla behövs!

Gunnar
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INSÄNDARE

Nu är så gott som alla höstens aktiviteter
i simhallen igång och vi tränare har haft
vår "kickoff". Därför tycker jag att det är
tid för en liten funderare och kanske
även en viss självrannsakan.

Enligt Täby Sims stadgar och fullständi-
ga namn är vår klubb en "förening för
simsport och motion". I det ligger myck-
et som kan tendera att bli en ideologisk
fråga. För mig så klingar namnet att det
vi sysslar med är något av en hälsostudio
för alla i Täby och dess omnejd. Kanske
inte alla håller med mig men om vi lite
snabbt tittar på Täby Sims olika verk-
samheter så syns det tydligt att vi har ak-
tiviteter för alla åldrar och alla typer av
motionärer som har valt en organiserad
simträning som motionssport.

Min fråga som jag valt att diskutera
kring kan tyckas ha ett självklart svar
men efter att jag varit med på höstens
första styrelsemöte så har jag fått upp-
fattningen att en diskussion kring vad
Täby Sim är för slags klubb kan vara be-
fogad.

En simklubb med inriktning på simsport
och motion har ett stort ansvar att tillgo-
dose alla medlemmars enskilda intresse.
Detta är naturligtvis svårt att genomföra
i praktiken men med det som ett mål
kommer vi mycket långt. Vad jag menar
är att vi har ett stort intresse i att behålla
våra simmare i klubben. Det vanliga är
att en simmare börjar sakta, men säkert,
att klättra upp genom våra olika trä-
nings- och tävlingsnivåer och när sim-
maren själv tycker att simningen på nå-
got vis inte är så som den varit, och vill
sluta, är det möjligt att han/hon stannar i
klubben såsom tränare eller ledare. Utan
ett sådant system skulle rekryteringen av

simtränare vara ganska påfrestande. Där-
för är det viktigt att en simmare redan på
tidigt stadium får känna att simning är
kul oavsett på vilken nivå man befinner
sig.

För att träningen på de olika nivåerna
ska fungera har vi i vår klubb vissa mål
och krav för varje nivå. Självklart sker
en urgallring här, men det starkaste skä-
let till det måste vara vår organisation av
träning samt synen på den individuella
simmarprestationen. Det senare vill jag
utveckla; simmarprestationen kan bli
bättre vid uppflyttning eftersom simma-
ren får ett större självförtroende vid den
typen av belöning och dessutom en för-
utsättning för utveckling. En annan fråga
som blir en följdfråga är vad som händer
med de simmare som av någon anled-
ning "stannar upp" på en nivå? Själv-
klart kan inte alla våra små crawlsimma-
re en dag bli en elitsimmare. I själva ver-
ket är det bara en liten del som når top-
pen. Konkurrensen är stenhård. Men vad
händer med alla dem som inte klara det?
Är de inga simmare? Platsar inte de i vår
klubb? Min bestämda uppfattning är att
vi i Täby Sim har lyckats mycket bra
med att behålla simmare länge och att ge
dem en bra "simutbildning" och inte att
förglömma förhoppningsvis erfarenheter
och fina minnen att ta med sig vidare
fram i livet. Alla typer av simmare med
alla möjliga nivåer på sin ambition och
sina mål hjälper till att skapa en bra mil-
jö för att just den där lilla delen som har
möjligheten till att bli en bra simmare
faktiskt kan bli en sådan också.

Svaret på frågan (enligt min ideologi om
en simklubb) är att klubben finns till för
simmaren. Simmare med föräldrar och
vänner är de som skapar och bildar

Är klubben till för simmaren eller är simmaren till för klubben?
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stommen i klubben. Utan simmare skulle
klubben inte finnas eftersom självända-
målet med klubben just är simmaren. Jag
tror att det kan vara nyttigt att vända ut
och in på denna fråga några gånger för
att svaret verkligen ska kunna genomsy-
ra hela vår verksamhet. Jag är därför ny-
fiken på vad ni medlemmar tycker.

Vid tangentbordet; Jenny Hansson.

Skriv gärna i "Stänk" eller maila till mig;
jenny_vaxholm@hotmail.com

Svar på Jenny Hanssons insändare:

Klubben och medlemmen!

Jag dristar mig till ett litet genmäle à pro
på Jennys fråga om klubben är till för
simmaren eller simmaren är till för
klubben! Frågan berör oss alla
medlemmar och skall alltid vara
levande.

Jag förutsätter att Jenny med simmare
menar det vidare begreppet medlem. I
våra stadgar sägs att Täby Sim skall
bedriva meningsfull verksamhet för sina
medlemmar. Man blir medlem då man
deltar i den verksamhet som klubben kan
erbjuda och betalar medlemsavgift.
Detta kan bli ett dilemma. Om det finns
medlemmar som sedan vill bedriva
motionsgympa i bassängen skall i så fall
detta ordnas. Trots att föreningen inte
disponerar varken ledare eller
bassängtid!?

Jag vill hävda att Täby Sim inte är en
förening som skall ha aktiviteter för alla
typer av motionärer – och det har vi inte
heller! Och vi kan inte ha det beroende
på resursbrist! Valet sedan flera år
tillbaka är att prioritera barn- och

ungdomsverksamhet, inriktad mot
simkunnighet och simsport. Inom
simsporten har vi tvingats avstå polo och
simhopp. Det finns f n ca 50 ungdomar
som anmält intresse för simhopp i Täby
Sim. Bristen på främst tränare (=resurs)
gör det omöjligt för oss att bedriva sådan
verksamhet.

Vi är överens, Jenny och jag, att i de
olika verksamheterna och nivåerna skall
vi arbeta mot mål, vilka naturligtvis skall
vara tydliga och ”mätbara” så att var och
en kan uppfatta dem. Täby Sim är en
idrottsförening, vilket bl a innebär att vi
skall utveckla våra aktiva till duktiga
idrottsmän efter deras ambition och
möjligheter. Detta finns tydligt skrivet i
våra stadgar. Det är då också självklart
att träning skall bedrivas med hög
kvalitet, för den enskilde och för
gruppen. Här finns ett dilemma! Om
ambitioner och förutsättningar hos de
aktiva i en grupp är alltför ojämna kan
det skapa svårigheter för tränaren att ge
kvalitet till alla. I träningen är den aktive
ofta beroende av kamraterna för att få
”sparring” m m. Man får dock inte
glömma att social trygghet (bra
kamrater) är viktigt, främst för flickor!
Detta ställer stora krav på hur
uppflyttningar sker och hur grupperna är
sammansatta. Därför skall uppflyttningar
och gruppsammansättningar alltid
slutligt fastställas av huvudtränaren
(Gunnar).

Jag tror att den aktive själv skall
bestämma sina mål med sin idrott. Men
han/hon behöver en god handledning av
sin tränare (och föräldrarna). I de fall
målen sätts högre än vad ambition och
förutsättningar ger möjlighet till blir det
besvärligt. Tränaren har då en svår
uppgift att klara ut för en ung aktiv t.ex.
att en uppflyttning inte är möjlig,

INSÄNDARE
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speciellt i de högre nivåerna. Men det
måste göras, för allas skull! Att ge den
aktive alternativ är viktigt och därför har
vi skapat det .s.k. ”Sidospåret” som
skall ge möjlighet att träna med lägre
ambition. Dessutom försöker vi ge
många aktiva en grundläggande
ledarutbildning inför en annan
idrottsframtid där det aktiva momentet
inte är så framträdande. Frågan är om vi
har lyckats med detta!?

En förenings elitidrottsliga ambitioner
kommer ibland i konflikt med ansvaret
för breddverksamheten inom
ungdomsidrotten. I Täby Sim har vi
försökt balansera detta, i enlighet med
våra stadgar. I dag står vi nättupp vid en
skiljeväg, vilket Jenny pekar indirekt på
med sin frågeställning. Detta beror på
köer till våra verksamheter och
resursbristen, främst avseende
bassängtider. Det ser just nu inte ut som
om vi skulle kunna utöka tiderna,
tvärtom, om man skall tro på de politiska
signalerna.

Slutligen: Min bestämda uppfattning är
att alla engagerade i klubben jobbar för
att skapa olika meningsfulla
verksamheter och förutsättningar för
sina medlemmar. Inte minst styrelsen.
Jag tycker det är tråkigt om du fått en
annan uppfattning, Jenny! Verksamma
förändringar sker inifrån en
organisation. Debatt är bra! Även
årsmötet är en plats för förändring!

Carl Johan Hellman

Insändare kan skickas på diskett till
kansliet eller direkt till redaktionen

per mail till jonas@actit.se.

INSÄNDARE

Angående Warner Cup

Förra året var simmare födda –86 de
äldsta deltagarna, i år är det 87-orna.
Det vore kul om alla vi föräldrar med
simmare födda –87 kunde ställa upp
med att baka något litet till försäljning
och funktionärsfikat precis som
föräldrarna till –86:orna gjorde. Det är
inte frågan om mängder !!!!!!!!!!!
Undrar ni något så slå en pling till mig.

Margith – stöd

PS 1 Hoppas att vi blir några som hjälps
åt med försäljningen! DS

PS 2 Finns det någon/några som kan
bistå med priser till lotteriet bl.a. till
Warner Cup? DS
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Hej alla simmare!!!!!!

Då var det dags igen efter en lång och skön sommar. Jag hoppas att ni nu alla är utvila-
de och kan ta nya tag. Tränarna har i alla fall gjort slag i saken och haft en KICK-OFF
i Gnesta. Rutiner har förändrats och vi har gjort om ett infoblad som skall ha delats ut
till föräldrarna vars barn är nya i klubben. Bladet informerar lite om verksamheten.
Träningen har startat upp och vår första klubbtävling, Seriesim, har genomförts. För att
vara så tidigt på säsongen ser det mycket lovande ut med flera ”pers”. Vilken härlig
start på hösten – det lovar mer!!!!!!!!!

Några av våra mest flitiga simmare har fått plats på en resa till Tyskland. Denna trupp
på ca 30 personer reser till Flensburg i mitten av oktober – Vi önskar dem lycka
till !!!!!!!!!!!

Nu har det hänt! Täby sim har bestämt sig för att införskaffa en halvautomatisk eltid-
tagningsutrustning. Denna kommer förhoppningsvis att levereras till Warner Cup!!!!
Jag söker nu några frivilliga föräldrar som kan vara beredda att lära sig att rigga och
sköta denna anläggning. Blir vi ett par stycken så blir inte bördan så tung. Denna kom-
mer att användas vid våra dopp, seriesim hemma samt Warner Cup. Alltså ca 4-5 gång-
er per halvår. Kontakta mig hemma eller på mobilen! Min tanke är att vi skall starta en
teknikgrupp inom simkommittén. Inget märkvärdigt men så att vi blir ett gäng så att det
inte alltid blir samma personer som skall montera och demontera systemet. HÖR AV
ER !!!!

Föräldrar !!! Speciellt ni som har barn i C-grupp eller högre!!! Nu är det er tur. Täby
Sim har under en rad år haft en bred tillgång på funktionärer men nu tunnas leden ut
och nya måste utbildas. Utan er medverkan så blir det inga tävlingar – detta är en ideell
verksamhet och skall vi kunna hålla verksamheten igång så krävs ER medverkan!!!
Vecka 39 – 40 går funktionärsutbildningar. Dessa vill vi gärna se fullsatta. Om DU mot
förmodan inte vill eller kan vara funktionär finns det en massa annat att göra och då
skall du kontakta Margith i STÖD-kommiteen - HJÄLPEN BEHÖVS och framför allt
OM DELAR VI PÅ BÖRDAN SÅ BLIR DET INTE SÅ OFTA VI BEHÖVER STÄL-
LA UPP !!!! Detta aktualiseras under hösten då vi skall anordna ett par mycket stora
tävlingar, nämligen Warner Cup – förra årets succetävling, Simiaden och efter nyår
även DM 2001. Jag kommer att ringa runt när utbildningen närmar sig.

Med vänlig hälsning

Lennart Eklöf, ordförande i simkommittén

SIMKOMMITTÉN INFORMERAR
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Elisabeth har ordet om konstsim

Ännu en höst med tävlingar,
generationsbyte, domarkurs,
Simidrottassistentkurs. SVEA cup som
nu står närmast på programmet skall
simmas i Örebro. Deltagare är Gabriella,
Jessica, Karin, Katarina. Jag håller
tummarna för att TÄBYSIM:s juniorer
skall vara bland de 8 från Svealandet
som får tävla mot de 8 från Götalandet
på RIKS-mästerskapet som hålls i
Tibblebadet den 7:e oktober i år. I
RIKS-mästerskapet för seniorer deltar 3
simmare från Täby. Det blir Sara,
Helena, och Ida som kommer att delta i
tävlingen.

Hösten innebär träning, träning, träning
för dem som skall till Jönköping i
November. C1 flickor f. 88-o yngre,
Sandra S ("Sansei"), Sandra J, (bort med
kryckorna!), Anna (glöm inte
baddräkten), Camilla (vår gymnast),
Fannie (vi trollar bort bacillen ellen-
dellen) och Samira (spellevink). Vi skall
ha ett lag, eller hur tjejer, vilket innebär
att ställa upp för varandra, komma på
träning för att bli lika starka.
Solosimmare Samira o Fannie.
Parsimmarna Sandra S/Camilla , Anna/
Sandra J, Fannie/Samira. Det är mycket
man måste kunna! FIGURER,
FIGURER, FIGURER skall tränas in.
PAR och LAG-simmarnas lojalitet testas
nu eller hur??????

C2 simmare f. 89 Cecilia, Susanne,
Märta, Sofie, Isabelle W, Isabelle O,
Samiramis kommer att få börja med
musikträning, ännu en hemlighet
avslöjad!

C3 f. 90-91 Elin, Maria, Emily, Olis,
Vanessa har efter sommaren blivit så
starka och de orkar mycket bättre så att
de kanske också kan få simma lite
musik.

OBS tjejer: ORK och figurträning är
GRUNDEN som behövs i
musiksimning.

Vi hälsar ALLA 11 nya flickor i C-
gruppen riktigt välkommna. Kom till
träningen och ha tålamod! Det är allt vi
begär.

C-föräldrar har ett möte med mig den
17:e september kl. 16.00 i
Föreningsgården, Täby Centrum.

B-1 simmare ( Cissy, Karin, Kristina,
Isabelle, Katarina) och B-2 simmare
Amanda och Marie förbereder sig
kanonbra. De har varit på läger i
Uppsala med Melissa och Susanne och
har nu kanonbra kondition hoppas jag....

Det är en överraskande A-höst vi har.
Paret Gabi/Emma har blivit Gabi/Jessica
med Emma som reserv. Och vår
Solosimmare Ida skall nu intensifiera
Soloträningen igen. Målet är att delta
vid USM 2000, JSM/SM 2001. Vi har
ett Sidospår där alla som tävlingsvilar
nu simmar.

En GULDMEDALJ förtjänar alla som
GÖR DET ALLRA BÄSTA AV SIN
YTTERSTA FÖRMÅGA I ALLA
LÄGEN – oavsett om det gäller träning
eller tävling. Vet man att man har tränat
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BRA, skall man vara nöjd med de resultat man kommer hem med från varje tävling
man deltagit i. Det kallar jag för KARAKTÄRSBILDANDE......

Om våra underbara tränargäng vill jag skriva om i nästa STÄNK.
Kom ihåg vårt motto "MAXIMUM of USE of POOL in MINIMUM of time"

Kram Elisabeth

Hej alla simmare och simmarföräldrar

Ja, i våras avslutades tävlingarna med Wella Cup och i höst så startas de med Warner
Cup. Stort tack till simmarna som packade Wella-påsarna. TACK alla NI som hjälpte
till med försäljningen och NI som sprang med heat och resultatlistor. ETT alldeles
speciellt tack till några simmare från Crawl och medley som hjälpte till med detta. Det
tycker jag var starkt jobbat av er !!!!!!!!!! Tänk vilket skriveri det hade blivit om Helen
Ankartross och jag hade vält kundvagnen med ca 120 prispåsar. Ja, kan ni tänka er att
när vi hade svettats i förrådet och gjort fler påsar och glada i hågen drog iväg med
kundvagnen. Då, vid bana 1, så sluttade golvet så mycket så att vi med nöd och näppe
klarade av att hålla kundvagnen från bassängen.

Med vänlig hälsning

Margith, Stöd

VAD ÄR SIMMARKONTO ??????????

Jo simmarkonto är som en liten bankbok . Till detta simmarkonto stoppar man in alla
pengar som man tjänar in som simmare/konstsimmare vid försäljning av bingolotter.
För varje bingolott får simmaren/konstsimmaren 10 kr insatt på sitt konto, allt efter
som försäljning sker växer pengarna på detta konto. Dessa pengar kan användas till att
köpa simgrejor t.ex. badmössa, glasögon etc. eller för betalning av terminsavgifter och
lägerkostnader.

Simmarkontopärmen finns på kansliet. De simmare/konstsimmare som inte vet hur
mycket pengar de har kvar kan ta kontakt med kansliet och få se saldot på sitt
simmarkonto.

SÅ SÄLJ FLER BINGOLOTTER – DET LÖNAR SIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Med vänlig hälsning

Margith Stöd
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Täby Kommun - vad vill ni med Tibblebadet???

Följande rykten florerar, mer eller mindre grundade i inofficiellt s.k. politikerarbete:

1. Badet skall försäljas! Övergång i ny drift hösten 2001?
Hur garanteras att barnen, ungdomen och föreningslivet (Täby Sim) kan fortsätta
som nu?

2 Badet skall stängas på söndagar för att kloreringen inte klaras av! Vad händer
med föreningens breddverksamhet och Plask o Lek? Skall 400 barn och
ungdomar kastas ut? Typisk Täby kommun-politik??

3. Badet skall bli företagsinriktat som en del i t. ex. konferensverksamhet eller en
del av Nautilus!

Vad händer med kommuninvånarna? Skall bara plånboken ges tillträde? Hur skall
simkunnigheten och föreningslivet säkerställas?

4. Nolltaxan och badet? Fritidspengen?
Skall Täby Sim betala dubbel avgift?? Som ENDA förening i kommunen betalar
vi lokalkostnad för simhallen (entréavgifter), 250 000 - 300 000 kronor/ år!
Skäms kommunen inte??

Carl Johan Hellman, ordförande i Täby Sim

PS.
Till Täby kommun:
Sluta att smussla! För allas skull - TALA KLARSPRÅK så att vi vet vilka
politiker vi kommuninvånare kan lita på!
DS.

Foto - Sumsim

Ni som sett er själva på anslagstavlan har möjlighet att få foton
tagna på er under Sumsim. Snälla kontakta mig om ni är

intresserade.

Ni är verkligen söta där ni hänger och bli inte förvånade om
några extra fans kommer att dyka upp nu när de vet hur ni ser ut.

Hälsningar Jenny
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1968 skulle de olympiska spelen gå av
stapeln i Mexico City. Det föregicks av
våldsamma studentdemonstrationer som
mer eller mindre ledde till öppet krig

mellan militären och studenterna. När så invigningen skedde rådde emellertid
lugn, då studenterna högtidligen lovat att inte störa detta möte för all världens
ungdomar. Under spelen hände heller inga allvarliga incidenter. Det är
beundransvärt att ett kaosland som Mexiko, där miljöförstöring,
naturkatastrofer, kravaller, inbördeskrig och stora sociala orättvisor hör till
vardagen lyckats genomföra ett OS och två fotbolls-VM på ett helt klanderfritt
sätt.

Över till det sportsliga, efter tio dagar av olympiaden hade Mexiko ännu inte
lyckats vinna något guld. Hoppet riktades till den 17-årige Felipe ”Pepe”
Munoz. Han var en av favoriterna på 200 m bröstsim. Han kallades
”Tibio”(den ljumme) därför att hans pappa var ifrån Aguascalientes (varmt
vatten) och hans mamma var ifrån Rio Frio (kall flod). Hans allvarligaste
utmanare var världsrekordhållaren Vladimir Kosinski från Sovjetunionen, men
eftersom Munoz hade noterat den snabbaste tiden i försöken så fanns det gott
hopp om en medalj och kanske kunde också ett mirakel inträffa.

Efter 100 meter låg Munoz på fjärde plats efter Kosinski, Egon Henninger från
DDR och Brian Job från USA, men sedan började han på det mest dramatiska
sätt ta in på de tre i täten. Vid den sista vändningen hade han passerat
Henninger och Job och var bara några decimeter bakom Kosinski. Stämningen
inne i simstadion nådde kokpunkten när 8000 fanatiskt hejande mexikaner
manade på sin gunstling. 25 meter före mål kom Munoz ikapp Kosinski och
lyckades med uppbådande av sina sista krafter passera honom och vinna med

Felipe Munoz –
nationalhjälte ´68
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en halvsekund. Hans segertid på 2.28,7 var varken världs- eller olympiskt
rekord, men tillräckligt bra för ett guld.

Nästan omedelbart efter målgången blev Munoz uppdragen ur bassängen av
sina segerrusiga landsmän som bar honom i guldstol runt arenan, drypande våt
och gråtande av lycka. Hans amerikanske tränare Ron Johnson kastades i
bassängen trots att han hade en bruten hand i gips. Uppenbarligen spelade det
mindre roll just då för de exalterade mexikanerna.

Felipe Munoz vann ytterligare en stor internationell titel 1971 då han vann de
panamerikanska spelen på 200 meter bröstsim. Han var den förste mexikanske
simmare som lyckades vinna ett OS-guld.

Stefan Erikson

SIMFUNKTIONÄRSUTBILDNING

TÄBY SIM behöver förstärka sin simfunktionärskader. Många ungdomar har slutat de
senaste åren och därmed har också en del föräldrar, som varit funktionärer, stigit av.

Ett mål är att en förälder till varje ungdom fr o m medleynivån är aktiv på något sätt i
Täby Sims verksamhet, t ex som funktionär.

Vad är bra med att vara funktionär? Jo bl a:

1. Jag lär mig vad mitt barn sysslar med och blir delaktig!
2. Jag kan vara med utan att ”störa”mitt barn!
3. Jag hjälper till att ge bra kvalitet i tävlingsarrangemangen!
4. Jag träffar andra, likasinnade, föräldrar, och har kul!
5. Jag hjälper till att dela bördan och dra lasset!

I anslutning till helgen d 29/9 – 1/10 genomförs en funktionärskurs, prel fredag
kväll och söndag em-kväll. Vid behov genomförs en dubblering helgen därefter.
Intresseanmälan lämnas till kansliet eller till Gunnar senast den 25/9.

Välkomna / Carl Johan Hellman
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Välkommen till

WARNER CUP 2000
Söndagen den 15 oktober 2000, i Tibblebadet.

Pass 1: Start 09.00, insimning 08.00.
Pass 2: Start 15.00, insimning 14.00.

Heatsegrarpriser från Haribo, priser från Warner Home Video.

Poängtävling: Bästa klubb vinner årets Warner Cup-pokal.

TÄBY SIM
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Vi tackar!

· Anita Sjöborg, Tibblebadets föreståndare, för att Täby Sim fick nyttja
badet för sommarkurser under veckorna 32-33. Badet skulle egentligen ha
varit stängt.

· Simmaren Alexander Grubski, som tog sig tid att översätta den tyska
tävlingsinbjudan, till tävlingen i Flensburg.

· Gunnar, klubbens huvudtränare för en mycket fint arrangerad tränar-
KICK OFF i Gnesta. Vi tackar honom också för ett enastående fint arbete
med klubbens simmare - många simmare har utvecklats stort under hans
ledning.

· Crawlsimmaren Fredrik W., som hjälpte till vid tränarutbildningen 2
september.

· Företaget Wella, för fin sponsring vid tävlingen Wella Cup.

· De föräldrar som hjälpte till med transporterna till ungdoms-SM i Malmö.

· Alla klubbens funktionärer och föräldrar som har hjälpt till vid Wella
Cup och Seriesim deltävling 4. Utan er hade vi inte kunnat genomföra
tävlingarna.

· Ett speciellt tack till några av klubbens ambitiösaste personer: Lennart
och Margit Eklöf, ordförande Carl Johan, Elisabeth och kanslisten
Anki. Alla inser inte hur mycket tid och ork ni lägger ner för att få denna
klubb att fungera. Tack för allt!

· Vallentuna SK:s föräldrafunktionärer, som nästan alltid ställer upp när vi
behöver hjälp.
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Vi gratulerar!!

· Masterssimmerskan Vivi Ann Johansson,som VANN 3 VM-GULD vid
Masters-VM i Tyskland. Därtill tog hon också två VM-silver och satte
flera svenska Masters-rekord.

· Michael Jacobbson till 3 SM-guld och ett silver, och Karin Lärka till ett
SM-silver vid sim-SM i Karlskrona.

· Cajsa Hofström, som blev 3:a vid SM i långloppssimning. En upprepning
av 1999 års bragd!

· Följande simmare: Alexander Grubski, som vann flera grenar vid den
internationella tävlingen i Esbjerg, Danmark. Marcus Pellfolk och Henrik
Eklöf för medaljplatserna vid Viking Knatte Cup,i Vallentuna. Joakim
Rasmuson för segern, Anders Svensson, Adel El-Adawy och Linnea
Sundberg för medaljplatser vid Neptuniaden. Pojklagen för 86-87:or och
88:or för medaljplatser vid samma tävling. Micke J och Karin för segrar
och pallplatser vid långbane-DM. Samira El-Adawy för segrar, och
Linnea, Adel och Michael Wallin för medaljplaceringar vid Stockholm
Summer Games. Micke J för segrar, och Linnea, Karin, Annica
Forsberg, Joakim och Herrlaget, för pallplatser vid Wella Cup i
Tibblebadet
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Bilder från SUM-SIM riksfinal i Malmö 14-16/7-00

Bassängplan

Pojklagen, från vänster:
Joakim Rasmusson,
Marcus Pellfolk,
Oscar Morild,
Alexander Grubski +
muskelspännaren
Niklas Ankartross

Översta raden:
Christer Pellfolk,
Micke Sjöborg

Mellersta raden:
Tanja Karjanmaa,
Jenny Hansson,
Niklas Ankartross,
Linnea Sundberg

Nedre raden:
Yvonne Rogersten,
Karoline
Rogersten, Ulrika
Rondén,
Erika Bernalt
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Elisabeth har ordet om utbildning
Ännu en höst har vi nu glädjen att se fram emot med nya simidrottsgrund-utbildade
ledare. Det är Paula Frez, Annika Lenart, Antonia Gylldorf, Sara Somorodi,Anders
Svensson, Sofie Karlsson, Ida Björkestam och Julie Bergström som kompletterade sina
tränarkunskaper från Nya Zeeland med svenska nyheter.

Nils-Olof Hellman har som vanligt hjälpt till som handledare i bassängen och visade
vad simmekanik innebär i praktiken. Carl-Johan, vår entusiastiske ordförande, tillika
ansvarig för Plask o Lek, utbildare av Simfunktionärer, tog hand om de timmar då vi
ägnade oss åt simregelkunskap och märken. simidrottsgrund (assistentkurs), är basen
som behövs för att kunna gå vidare inom simidrotten som ledare (se Svenska
Simförbundets utbildningssajt).

Vad bör en tränare/ledare tänka på (ett diskussionsämne i kursen)

Tränaren skall tycka om och trivas med idrotten. Tränaren anlitas av föreningen för att
utföra det uppdrag som föreningen kräver av tränaren. Tränarens lojaliteter är flera,
först o främst mot föreningen som arbetsgivare, mot varje tävlande individ och
naturligtvis mot sin idrott.

När man tränar de små simmarna, där föräldrarnas syften att skicka sina barn till
simklubben inte sammanfaller med syftet med simklubben, måste tränaren vara lojal
mot sin klubb och förklara för föräldrarna vad som förväntas av de barn som deltar i
klubbens idrott.

Vid antagandet av små idrottare till föreningen sker inte urval med något av de nämnda
kriterierna utom det visar sig efter ett tag hur samverkan mellan simmaren, tränaren och
föräldrar fungerar och då kan eventuellt kriser uppstå mellan dom tre parterna och det
gäller då att alla visar förståelse och respekt för varandra och kännedom om alla villkor
för verksamheten. Detta innebär att klubbens simmare kan efter några år ställas inför
idrottsliga villkor som måste förklaras och accepteras och respekteras och förstås av
alla inblandade. Om inte detta görs i tid innan de nya villkoren inträder i simmarens
karriär kan det p.g.a. bristfällig information leda till egentligen onödiga kriser mellan
tränare, simmaren och föräldrar. Lösningen är kommunikation både erbjuden och
mottagen för ett gott förhållande inom klubben.

Vad är skillnaden mellan uppfostran och idrottsligt fostran?

I familjen uppfostras individen till en fungerande samhällsmedborgare och lär sig lyda
lagar och morallagar i samhället, lojalitet, kamratskap, ärlighet, pålitlighet, respekt för
andra, hålla sina löften m.m.

I idrottens fostran och krav på idrottsmän och kvinnor ingår det individerna har med
sig hemifrån. Detta innebär alltså lojalitet, kamratskap, ärlighet, respekt för andra (t.ex.
passa tider), hålla sina löften (förstå att löften är ett avtal som andra parter förväntar sig
att man respekterar).



Stänk från TÄBY SIM

20

Detta innebär att idrotten inte uppfostrar utan bara betonar värdet av visa viktiga delar
av idrottarens uppfostran.

Kommunikationssystemet är oerhörd tekniskt utvecklat här i landet. Men glöm inte att
den verbala kommunikation skapar förståelse, närhet och trygghet här i livet och det
tekniska bara är ett komplement till den verbala. (Vi kommunicerar med munnen,
kroppen (kroppsspråk), ögonen.....)

Det är ett privilegium att få vara utbildare och utbilda dem som vill vara delaktiga inom
simidrotten som vi alla tycker om, oavsett om det är simning eller konstsim i TÄBY
SIM.

/Elisabeth A.-utbildare simidrottsgrund-kurser.

PS. Obs glöm ej! I SIMNING är det Gunnar och i KONSTIM undertecknad som
tränarna vänder sig till för råd och vägledning.

Vid eventuellt missnöje kontaktar föräldrarna Gunnar eller undetecknad.
Tränarna måste ha arbetsro på bassängkanten.

Simmare från Ludvika, Örebro och stockholmsregionen deltog i helgen vid en
riksmästerskapskvaltävling för konstsimsfigurer, Svea Cup. Samtidigt simmades i
södra Sverige, Göta Cup för flickor från Göteborg, Växjö och jönköpingsregionen.
8 tjejer från Svea Cup och 8 från Göta Cup skall nu, i Täby den 7 oktober, simma
riksmästerskapsfinalen. Seniorer kommer även att simma vid riksmästerskapen.

Täbys glada tjejer Jessica Shelley -82, Gabriella Behring -84 och Katarina Lindgreen -
87 HAR KVALAT! Karin Andersson -85 kunde ha kvalat, om inte bihålorna hade
spökat. Denna Svea Cup var flickornas första kvaltävling till riksmästerskapen.

"Många strävar att bli en i Sveriges elit, men hur kommer man dit?
Jo, träning hjälper dig bit för bit, om du satsar både tålamod och träningsflit.

Skulle du på tävling ej kommit till topp, men ändå gett allt i dina simmade lopp,
skall du veta att tränaren ändå är glad, och tycker att du har gjort en bravad!"

Svea Cup - en överraskning för Täby Sims
konstsimsjuniorer.
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Klubbens simmare har inlett årets
Seriesim på ett strålande sätt. Två
tredjeplatser nåddes vid de två första
deltävlingarna, och med tanke på att vi
nu återfinns i division 1 för första
gången på 15 år, är detta en bragd!

Deltävling 3, Haninge 14 maj.
Till den tredje deltävlingen hade vi i
stort sätt samma lag som vid de två
inledande deltävlingarna. Lite rotation
bland de yngre tjejerna hade dock skett.
När vi anlände till Haninge rådde det
stor förvirring! Arrangörsklubben
Södertörns SS har normalt tillgång till
badet alla söndagseftermiddagar, men
hade denna dag ställt in all
simverksamhet och avbokat alla banor.
Orsak: En simtävling skulle ju
omöjliggöra träning. Istället hade en
fritidsklubb tagit chansen att boka badet,
och nu skulle roddbåtar åka omrking i
bassängen! Läget var förvirrat, ingen
Södertörn-ledare visste om seriesimmet
skulle bli av. Några av Södertörns
lagsimmare hade fått beskedet att stanna
hemma eftersom tävlingen inte skulle gå
att genomföra…

Efter många diskussioner och
telefonsamtal skulle tävlingen bli av.
Insimningen kom igång men problem
uppstod dock eftersom två banor ej
kunde användas då trampolinen inte gick
att hissa upp. Som tur var har bassängen
8 banor så det löste sig.

Täby Sim inledde fint denna gång.
Tjejerna blev trea och killarna tvåa, i de
inledande fjärilsimslagkapperna.
Framförallt Nathalie Br:s, Linneas och
Niklas insatser imponerade, de var alla
en bra bit under tidigare personbästa.
I de följande grenarna gick det som
tidigare under året. De lite äldre tjejerna
fick mycket tufft motstånd, och hade 4-

Täby Sim total-tvåa i årets seriesim
5-placeringar, trots fina simningar i
närheten av personbästa. De äldre
killarna lyste lite extra. Jocke var t. ex.
tvåa på 200 rygg med en toppenfin tid
(2.34) och Alexander vann överlägset
400 frisim.

Erik H visade att han är tillbaka efter
handledsskadan (2:a på 100 rygg) och
tillsammans med Malous fina 100 fr, var
vi trea i sammandraget. Som vanligt med
andra ord. Det var dock oerhört tätt och
såväl Väsby som Polisen IF hade inlett
mycket starkt.

Fram till halvtidspausen fortsatte det
nästan som tidigare. De äldre tjejerna
fick nöja sig med lite undanskymda
placeringar. Killarna var snabba, kanske
lite för snabba ibland, eftersom vi fick
två diskningar varav den ena - utan
tvivel - var felaktigt dömd. Imponerade
gjorde Oscar på 100 medley och Sandra
J på 100 br. Kanske roligast var ändå att
Adel med sin seger på 100 fj åter fått
upp farten och presterade "sverigebästa".
Vid halvtid var vi fyra i poäng-
ställningen och klubbarna före oss hade
ryckt ifrån.

Efter pausen kom lagets tjejer igen med
flera finfina simningar. Linnea, Karoline
och Samira simmade fort, medan
killarna hade det lite tyngre. Med 2.37
på 200 rygg kvalade t. ex. Linnea till
DM.

När så ca tio grenar avverkats efter
pausen började killarna att visa takter.
Jocke, Alexander och Adel vann sina
grenar. Denna uppryckning gjorde att vi
återtog fjärdeplatsen, efter att ha legat
femma ett tag. Nämnas måste att Jockes
tid på 100 fr var så pass bra, att han
kvalade in till sommarens SUM SIM-
final (läs reportage på annan plats i
denna STÄNK).
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På slutet blev det ännu en diskning men
två fina lagkappsinsatser där pojklaget
segrade, säkerställde en total fjärdeplats.
Det var inte långt ifrån att vi hade blivit
tvåa denna gång, så tätt blev det till slut!
Klubbens lag har verkligen potential. Vi
tränare och föräldrar är stolta över er
simmare!

Deltävling 4, Täby 10 september.
Årets sista deltävling gick på
hemmaplan och efter de tidigare
deltävlingarna hade vi en mycket god
chans att säkra en plats till finalen senare
i höst. För att ge så många simmare som
möjligt chansen bestod laget denna gång
av hela 28 simmare, vilket måste ha varit
nytt rekord.

Funktionärerna och de föräldrar som
hjälpte till hade förberett tävling bra.
Inget strul eller missöde alls så tävlingen
kunde starta på utsatt tid. Saknades
gjorde dock Södertörns SS. Varför de
inte hade kommit förblev okänt.

Täby Sim fick en trög start denna gång.
Vi räckte inte riktigt till mot
storklubbarnas anstormning. Trots stora
pers av Anna E, Malou, Sofie och
Pontus, och fina insatser av de andra
simmarna låg vi ett bra tag sist i
sammandraget. En positiv sak att notera
var dock, att Fredrik underskred 40
sekunder på 50 ry, efter att ha varit nära
i nästan 1,5 år. Skönt!

Uppryckningen inleddes när Karro -87
imponerade på 200 fj, mot 86-tjejer. I de
följande sex grenarna hade vi bara 1-3:
de-platser. Marcus, Erica, Oscar, Jessica,
Erik H och Sandra imponerade med fina
simningar! Speciellt Sandras insats var
fantastisk! Hon utklassade alla de andra
storklubbarnas 89-tjejer med ca 10 meter
på 100 br. Denna forcering gjorde att vi
i halvtid låg fyra, tätt efter Väsby .

Efter pausvilan simmade killarna starkt
medan tjejerna , trots flera pers, hade det
lite tyngre. Alexander simmade, precis
som Karro, 200 fj mot ett år äldre
simmare och blev tvåa efter storslakt av
sitt tidigare pers. Oscar, Michael och
Viktor M höll sig väl framme på
bröstsim. Imponerade mest gjorde nog
ändå Samira, vars 50 fj måste ha varit
tävlingens bästa insats. 38 på 50 fjäril,
av en nioåring - det är imponerande!

I slutfasen av de individuella grenarna,
hade Linnea en oerhört hårt fajt mot en
Neptun-tjej och blev tvåa och även
Jocke blev tvåa (på 50 fr) efter ett
otroligt snabbt lopp och jättepers!
Med Veronica O:s snabba 50 ry och de
yngre simmarnas fina insatser (alla satte
personliga rekord) behöll vi
fjärdeplatsen och knappade faktiskt in på
Väsby som låg trea. Inför de avslutande
lagkapperna hade vi chansen att gå om
dem!

Trots snabba lagsimningar av de flesta
simmarna (speciellt Alexanders 29,3 på
fjärilsträckan) höll Väsby SS undan med
tre futtiga poäng och vi blev till slut 4:a
sammanlagt.

Fjärdeplats - inte en av de bättre
placeringarna för i år, men det var
viktigare att många simmare fick vara
med denna gång än att vi skulle toppa
laget och maximera antalet poäng. Sett
på längre sikt var det mycket viktigt att
flera simmare fick debutera i laget.
Stärkt självförtroende och att få
förtroendet att vara med betyder mycket!

Seriesimslaget är nu klart för Finalen
22 oktober, och eftersom Södertörns SS
ej deltog gick vi om dem i
sammandraget! Vi blev totalt TVÅA i
2000 års seriesim division 1. Vem hade
kunnat ana det för ett år sedan?!

Nisse, crawl och C-gruppstränare
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Elitgruppens läger i Nyköping
Ja, så var det min tur att skriva en liten redogörelse över vad vi sysslade med på lägret i
Nyköping, i mitten av augusti. Det började mindre bra eftersom vi (Eklöfs bil…) var
där 1,5 h för tidigt p.g.a. att "någon" sagt att det skulle ta mer än 2h att köra… Men
istället för att sura passade vi på att leka i lekparken (skrämmande lik Muminparken på
Skansen…). Sen när Gunnar kommit och vi installerat oss var det dags för 1:a passet…
läskigt värre… Men vi lite mer rutinerade var förstås inte oroliga - Gunnar brukar ju gå
igång rätt löst efter sommaren.

Alla passen bestod av mycket teknik, 25:or. Mot slutet av lägret blev det lättare
konditionsserier, passen låg mellan 2800-3200.

När vi inte tränade hängde de flesta i David, Mårten och Tobbes rum, där fanns ju
stereon…Annat vi sysslade med var att hoppa från hopptornet och trampolinen…vissa
med vanliga kläder (somliga fick t.o.m. betalt för att bada med kläderna!)
Mellan passen (vi tränade 2x/dag) hade vi lite teori om motivation, teknik, träning m.
m. - sånt man inte hinner med i vanliga fall.

Måndagen var lite annorlunda, då åkte vi till Gunnars landställe och där väntade
tiokamp… Sofie krossade (med lite hjälp av hennes lagkamrater) vem kommer t.ex.
någonsin kunna glömma hennes 10-poängare i pilkastningen… Gunnars fru, Bocka,
hade så klart gjort mat till alla…mycket gott..(Tack Bocka!). Maten i övrigt var en
historia för sig… Den förtärdes på ett ålderdomshem…Vi fick dock sitta i ett eget rum
(synd för Mårten som spanat in en av mattanterna, Gertrud). Några hann med att tävla
också, det gick väl sådär. Anders och David körde 100 fr på ? ? och Svensson drog en
100 ry på ??????

Måste väl skriva något om deltagarna också…nämner dock inga namn…

Kakor, MYCKET kakor köptes och blev uppätna…
Vad skulle man göra utan mobilen…
Vissa har inte lärt sig att man inte kaxar med de äldre i gruppen…
Måste också säga att de nya tjejerna, Ullis, Karro, Linnea kämpade på bra och har så
fortsatt här hemma. Härligt tjejer!

Jag tror att de flesta deltagarna tyckte att lägret va en bra igångsättning efter sommaren,
lagom jobbigt och lite annorlunda mot läger man varit på förut.

Hoppas nu ni har fått lite koll på vad som skedde vid o i Hjortensbergsbadet 19-22
augusti.

Sofie Karlsson
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Millenniets första Riddarfjärds-
simning blev en temperaturmässigt
kall; huvudsakligen p.g.a. den dåliga
sommaren, men också vågmässigt
lugn tävling. Representationen från
Täby Sim bestod av två veteraner i
form av mig själv och Roffe Hörner.
Vi har båda simmat den här
tävlingen flera år i rad och tycker att
den är toppen. Dessutom hade vi
stark uppbackning av de yngre
gardet i form av Nathalie Wahlberg
från A-gruppen, syskonen Fredde
och Anna Atmer samt klubbens
långdistansdrottning: Cajsa
Hofström.

Neptun står som arrangör. Man
samlas i Trygghansahuset i
korsningen av Fleminggatan och
Sheelegatan, där man får sitt
startkuvert (har man glömt bort att
anmäla sig eller vill göra det i sista
stund går det bra att göra det senast
en timme före start mot förhöjd
avgift). Sedan följer en obligatorisk
genomgång i källarens gymnastiksal
där banans sträckning och olika
säkerhetsdetaljer gås igenom, efter
det transporteras deltagarna med
bussar till rålambshovsparken. Man
startar vid smedsuddsbadet och
simmar sedan en liten bit västerut
mot tranebergsbron till, efter ca 400
meter rundar man en boj och simmar
sedan österut, under västerbron på
HÖGER SIDA om brofundamentet,
ner mot rålambshovsviken och raka
spåret längs norrmälarstrand mot
målet vid stadshuset.

RIDDARFJÄRDSSIMNINGEN 2000
En hel del hänger på vatten-
temperaturen. Man kan smörja in sig
med antingen vaselin eller ullfett
som skyddar bättre mot nedkylning
och kramp men som också är ett
elände att tvätta av sig efteråt med
diskmedel. Liniment bör man inte
använda för det öppnar porerna och
är mer avsett för löpning. Man kan
också använda våtdräkt vilket är
mera praktiskt eftersom det även
förbättrar flytförmågan så att det går
snabbare att simma. Våtdräkt är
därför bara tillåtet i motionsklassen.

För att vara ett vattendrag i en
storstad så har riddarfjärden ett
mycket rent och fint vatten. Det
känner man när man simmar och
sikten (om man har simglasögon) är
ovanligt klar. Man simmar
huvudsakligen med strömmen vilket
generellt ger något snabbare
simtider. I år var dock strömmen rätt
svag.

Jag hade valt att använda våtdräkten
från min triathlon-tid i år eftersom
vattnet i bästa fall var 18 grader. Nu
är det så att det var fyra år och tio
kilo sedan jag senast hade den på
mig och det märktes. Med två
simmarkompisars gemensamma
ansträngningar kom jag dock till slut
i den. Startskottet small och vi var
drygt 150 tappra som gav oss iväg.
Vattnet kändes inte så farligt kallt
men det var skönt att ha dräkten i
alla fall. Jag kom snabbt in i ett bra
tempo, hann till och med se en
skymt av Fredde vid första bojen.
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Bojarna var fler i år och det
underlättade orienteringen. När man
simmar i naturvatten har man inga
svarta linjer i botten att följa, utan
man måste titta upp efter några
armtag och ta ut en riktning. Detta är
särskilt viktigt om det blåser och är
mycket vågigt på fjärden. I början
utgör vågorna inget större hinder,
det blir allra värst längs
norrmälarstrand alldeles innan
stadshuset där flera stora båtar ligger
förtöjda från vilka vågorna slås
tillbaka med gropig sjö som följd.

Jag hade turen att tidigt hitta någon
ungerfärlig jämnbördig, denna gång
en ung tjej i tävlingsklassen, att
simma bredvid. Det är perfekt för då
kan man hela tiden hetsa varandra
till att ta ut det där lilla extra. Vi
hade sällskap hela norrmälarstrand
till stadshuset och gick i mål
samtidigt. Jag blev slagen med drygt
8 minuter av förste man i
motionsklassen.. Tiden jag fick blev
43.34, godkänt eftersom jag inte
tävlar så mycket längre (fast mycket
var ju våtdräktens förtjänst).

Ungtupparna gjorde som vanligt bra
ifrån sig. Cajsa blev fyra i damernas
tävlingsklass på 38.14. hon slog t.o.
m. Fredde med lite över en minut.
Han kom i mål på 39.32. Anna kom
i mål på 46.52 och debutanten
Nathalie Wahlberg hade 48.05

Efter målgången klättrar man upp på
stegen på en stadig betongbrygga.
Sedan kvitterar man ut sin
klädespåse man lämnat vid starten
mot den numrerade badmössan och

får en banan och äppeljuice. Jag gick
sedan till målet för att invänta Roffe
som kom i mål på 54.06 minuter och
gick sedan för att få plakett och
diplom med honom.. Roffe tillhör
den exklusiva skara som simmat alla
utom en.

Efter minibusstransport tillbaka till
trygg-hansahuset återstod så bara
dusch och omkläde. Lite
sammanfattning av dagens äventyr,
hemfärd, och sedan var det bara att
se fram mot ”riddarn” 2001.

Stefan Erikson

Lucia

Tycker du om att sjunga och vill
samtidigt skapa lite mysig stämning i

simhallen?

Hjälp till med Luciafirandet i samband
med KM i december.

Håll utkik efter mer information i
simhallen och glöm inte att öva Lucia-

sångerna!

Frågor redan nu kan besvaras av Jenny.
Tel: 541 337 43, 073-996 87 25

e-mail: jenny_vaxholm@hotmail.com
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Wella Cup
Till årets Wella Cup hade många
klubbar anmälts och flera
landslagssimmare stod med i startlistan.
Tävlingens huvudsponsor Wella hade
också varit generös med de traditionella
deltagarpåsarna, som i år skulle räcka åt
alla. Flera simmarföräldrar, och simmare
från C och uppåt, hjälptes åt att packa i
ordning påsarna några dagar före
tävlingen.

Ett jätteintresse från de anmälda
klubbarna gjorde att många simmare fick
strykas från tävlingen. Klassen på
startfältet var således mycket hög, främst
i de två yngre klasserna. Tyvärr ströks
sig några av landslagssimmarna.

Som vanligt kom Västerås
tidtagningsteam och skötte
eltidtagningen. Det syntes att de hade
god vana för årets tävling höll ett mycket
högt tempo utan störningar eller strul -
detta är ytterst ovanligt i Sverige! Här
ska alla funktionärers och yngre
simmares hjälp noteras, tack vare dem
fungerade servicen och bemötandet
föredömligt.

Bland de äldre simmarna radade Micke J
och Karin upp mängder av finalplatser
och medaljer, även om toppformen var
tänkt till det stundande EM-kvalet. En
annan ”äldre” simmare som också fick
besöka pallen var Annica efter snabbt
bröstsim.

I de två yngre åldersklasserna syntes det
att vi har en fin återväxt. Jocke, Linnea,
Alexander, Niklas, m.fl. fick simma
final. Så även David M, vars framfart
imponerade, eftersom han varit borta en
längre tid p.g.a. skada/sjukdom.
Det var också roligt att se de yngsta
simmarna från vår klubb. Vi hade fått

Kort om tävlingar som gått
med flera av 88:orna (yngst av alla
deltagare), förmodligen klubbens
starkaste årgång på mycket länge. Adel,
Erik, Madeleine, Sofie och Jessica
simningar imponerade. Många av 87:
orna deltog också och radade upp några
personbästa, trots att Wella Cup
simmades i 50m-bana. Speciellt bra
simmade redan nämnda Alexander, men
även Anna E, Karro och Oscar.

Enligt tradition närvarade en trumpetare,
vars fanfar framfördes vid
prisutdelningarna. Visst gav detta
tävlingen en fin särprägel och klass!
Speciellt var också, att de sex främsta i
varje gren fick mottaga pris. På alla
andra tävlingar belönas endast de tre
främsta. En uppmuntran till de simmare
som nästan når pallen, är bra för
motivationen. Så borde fler
tävlingsarrangörer göra!

Viking knatte Cup
Denna tävling brukar avsluta
vårterminen för våra yngre
tävlingssimmare. I år blev truppen
mindre än förra året; endast några få C-
simmare, medley samt en crawlgrupp
deltog. Vädrets makter var på gott
humör, även om vi skulle ha önskat oss
mer solsken. Den medtagna fotbollen
användes flitigt och de flesta verkade
trivas på gräsmattan runtom 50m-
bassängen.

Bland de äldre simmarna, simmade
Marcus P snabbt (sista tävlingen som
VSK-simmare) och blev tvåa på 100
frisim. För de andra, äldre simmarna
gick det sisådär – inga bottennapp och
endast något enstaka pers. Det syntes att
den här tävlingen inte inspirerade lika
mycket som Wella Cup hade gjort
veckan innan. Neptuniaden veckan efter
fanns nog i huvudet hos några.
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De yngre pojkarna gjorde mycket bra
ifrån sig. Henrik tog hem silvret på 50
frisim, bland de yngsta killarna. Sina
och Jacob M satte båda jättepers med 4
sekunder, Behnam simmade mycket fort,
och snabba Linus var bara ett par
kallsupar från pallen. Bland de yngre
tjejerna överraskade främst Malou och
Cecilia R. De krossade sina rekord! De
andra tjejerna (Nathalie, Natalie, Eriana,
Caroline N, Sophie L och Min) persade
alla och tjejerna tog hem flera
heatsegrar. Andra klubbars tränare var
klart imponerade över framfarten!
Jag tror att de yngre simmarna var klart
nöjd med dagen!

Neptuniaden
Att få en stor tävling att flyta fint är en
konst, som endast få arrangörer klarar
av. Arrangören av Neptuniaden, SK
Neptun, är erkänt duktig. Med detta i
minne från förra året, kändes det roligt
att åter delta i denna tävling. Det har
faktiskt blivit lite av en tradition att C-
simmarna och uppåt är med här.
Tävlingen var internationell med många
gästande klubbar och hade som vanligt
kvaltider. Startfältet höll hög klass! De
flesta av våra simmare hade kommit med
på någon gren och för flera av C-
simmarna var detta terminens höjdpunkt.

I Eriksdalsbadet nya fina 50m-bassäng
gick det undan. Bland Täby-simmarna
gick det bäst för Jocke, som tog hem 100
frisim på nytt pers. Anders Svensson och
Adel fick även de besöka pallen efter
fina simningar. Linnea, som utvecklats
mycket denna termin, fick som enda
Täby-tjej mottaga medalj. Pojklaget för
86-87: or (Alexander, Oscar, Marcus
och Jocke) på 4x50 frisim, simmade
mycket starkt och knep bronset. Likaså
gjorde 88-pojkarna (Adel, Erik, Michael
och Fredrik), som faktiskt var med i
guldstriden i mer än 150 meter. 88-
tjejerna var mycket nära medalj men fick
ge sig ett par meter före mål.
Lagmedlemmarna Jessica, Sofie,
Madeleine och Samira simmade alla
under tidigare pers!

Bland övriga simmare imponerade
främst Oscar på 200 br. Flera av de
andra simmade också fort. Gabriel,
Felix, Anders E, Anna E och Karro
persade alla, eller var ytterst nära. För
några simmare gick det dock lite tyngre.
Mot slutet av tävlingen var många trötta,
men de såg fram mot det sommarlov
som snart skulle börja.

Henrik Eklöf
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Stockholm Summer Games
Denna mastodonttävling var terminsavslutning för många av klubbens
tävlingssimmare. I Eriksdalsbadet simmades det i 4 dagar, med mängder av klubbar
utifrån landet, och några utländska klubbar. Arrangörsmässigt var denna tävling i flera
avseenden en katastrof:
Insimningen började kl. 08.00, och tävlingspassen var färdigt tidigast 14.30! Vidrigt
långa pass, med andra ord. Varför simmade man inte två pass per dag istället, eller
begränsade startfältet? (Hör jag någon säga ”startavgifter”?)

Många simmare orkade knappt gå fram till startpallarna, flera yngre grät av trötthet och
andra simmare var 10 sekunder över pers på 100m. Strul med träningsmöjlighet i badet
för våra SUM SIM-are,bidrog också till missnöjet.

Från Täby var syskonen Adawy framstående. Samira segrade i ett par lopp, och Adel
tog flera medaljer. Linnea och Micke Wallin fick båda besöka pallen. Extra roligt för
Micke, som äntligen fick fart på sitt bröstsim! Mycket starkt simmade också Jessica och
Marcus, båda persade och var mycket nära medalj. Bland de övriga simmarna skedde
inga framsteg, de presterade ungefär som på Wella Cup och Neptuniaden. Några hade
slarvat rejält med träningen under lovet, andra hade varit bortresta och inte kunnat
träna. För dessa simmare gick det i regel ganska trögt. Utan kontinuerlig och flitig
träning kan man inte förvänta sig något annat!

Nisse, crawl och C-gruppstränare

Från vänster: Alexander Grubski, Samira El-Adawi, Adel El-Adawi, Fredrik Wallin.
Liggande: Micke Wallin
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Den här damen är fantastisk!
Vivi-Ann Johansson upphör aldrig att förvåna och imponera. Vi visste att hon
var bra för sin åldersklass, nationellt, men trodde väl knappast att hon skulle
vara lika vass internationellt, på VM och allt.

Att efter 40 år kunna göra en sådan här comeback är inget annat än en bragd.
Hon fick tillbaka smaken för simning i samband med ett masters-SM i
Göteborg. Vivi-Ann är otroligt målmedveten. Hon ”simmar” inte bara. Hon
tränar mycket ambitiöst och målmedvetet. Fem dagar i veckan plöjer hon 2500
meter per pass, inte på våra ordinarie tider på kvällarna, utan på
eftermiddagarna, så gått går bland motionärerna. Hennes stora specilaité är
ryggsimmet, där hon också tog sina tre VM-guld i åldersklassen 65-69 år.

Vivi-Ann är lika stark mentalt. Det ligger nog minst lika mycket bakom hennes
framgångar som hennes enastående fysiska form. Hon har höga krav på sig
själv och lämnar ingenting åt slumpen i förberedelserna. Hon kollar sina
konkurrenters tider via Internet, där hon inhämtar massor av annan värdefull
information, både vad gäller träningstips och tävlingar. Hon älskar att tävla
och sprudlar av iver att komma i bassängen inför varje lopp. Det, i
kombination med hennes alltid lika positiva attityd gör henne till en vinnare.

Vivi-Ann har sina rötter ifrån
Västergötland. Hennes moderklubb
är Elfsborg. Åren 1952-1960 var hon
aktiv simmare där tog hem ett SM-
guld i lag. Individuellt vann hon
dock inget SM-guld. Hon var med
vid OS-uttagningarna till Helsingfors
1952 men lyckades inte komma med.
Nu när karriären har tagit ny fart så
verkar inte det vara något problem.

Vivi-Ann var med oss i början, gick
sedan över till Hellas en mellan-
period för att sedan komma tillbaks
till oss igen efter ett och ett halvt år.
Uppenbarligen trivs hon i vår mindre
förening och inga är väl gladare för
det än vi i Täby Sim, eller hur?

Stefan Erikson
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Vi står på tröskeln till ett nytt århundrade och ett nytt
millennium, en tid som stämmer till eftertanke.

1900-talet har varit händelserikt på många sätt i vårt land och ute
i världen. Men långt ifrån allt har varit bra. Långt ifrån alla
människor har haft det bra. Långt ifrån alla barn har haft
anständiga förutsättningar att få överleva och växa upp.

Varje år dör miljoner barn av sjukdomar och andra umbäranden
orsakade av fattigdom, krig och katastrofer. Att få gå i skolan, att få möta en läkare
eller besöka ett sjukhus, att få mat för dagen är en ouppnåelig dröm för miljoner och
åter miljoner barn i världen.

Allt detta är en svår kontrast till det faktum att världens barn är allas vår framtid. Barn
har rätt till liv, hälsa och utbildning. Och barn har en inneboende livskraft, är fyllda av
drömmar och ambitioner. Det är denna livskraft som vi vill sätta i centrum. Därför ska
vi nu genomföra den bredaste och mest omfattande svenska insamlingskampanjen
någonsin för att förbättra livsvillkoren för världens barn.

Kampanjen kommer att pågå under hela år 2000 med bland annat stora TV-evenemang
på nyårsdagen och i november år 2000. Genom våra organisationers frivilligarbetare
och deras starka engagemang ger vi insamlingskampanjen förutsättningar att ta fart i
varje del av Sverige.

Vi inbjuder dig som läser detta att delta, som givare, som samarbetspartner, som
idégivare och som deltagare vid våra möten i hela landet.
Vi som tagit detta initiativ är Radiohjälpen och nio ideella organisationer. Vi vill nu
uppmana alla i Sverige – enskilda, organisationer, företag och alla andra – att stödja
insamlingen VÄRLDENS BARN. Tillsammans ska vi samla in 100 miljoner kronor för
barnens hälsa, utbildning och framtid.

Världens barn kan inte vänta – de behöver dig!

Världens barn kan inte vänta – de behöver dig!
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Nu satsar ALLA Täby Simmare på att hjälpa Radiohjälpen inför ”Till Världens Barn”
som sänds i en TV-gala fredagen den 17 november. Under kvällen kommer SVT att
sända mellan kl.18.00 – 24.00. Sex andra simklubbar, runt om i Sverige, deltar också.
De simmare som får lov att vara med är födda 1984 o yngre, i Täby Sim omfattar det
alla simgrupper från medleynivån och uppåt, samt konstsimstjejer.

Efter att ha fått denna information kan DU direkt börja att ”ragga” sponsorer.
Sponsorsimmet är Din chans att samla in pengar till Radiohjälpen och ”Till Världens
Barn”. Samtidigt kan Du hjälpa Täby Sim att dra in pengar till klubbkassan.

HUR GÖR MAN?

1. Fredagen den 17 november skall Du simma så långt Du orkar under två
timmar. Yngre simmare kan simma under kortare tidsperiod eller så långt hon/
han orkar.

2. Sponsorn kan sponsra på två olika sätt:

A/ Sponsorn satsar ett visst antal öre eller kronor per meter som simmaren orkar
simma under två timmar.

B/ Sponsorn kan sponsra med ett fast belopp. Sponsorinsatsen är avdragsgill för
företag (faktura bifogas).

C/ Innan Du hoppar i och simmar ger Du Täby funktionärer Dina sponsoravtal.
D/ Det skall finnas funktionärer både från Täby Sim och Radiohjälpen.
E/ Ett exempel:

En simmare skaffar följande sponsorer:
10 st. företag som satsar 10 öre/ meter, 10 st. privatpersoner som satsar ett fast
belopp på 50 kronor.
Simmaren orkar simma 3000 meter.
10 st. företag betalar 10 öre x 3000 meter = 300 kr/företag x 10st. = 3000 kr
10 st. privatpersoner betalar 50 kr vardera = 500 kr
Totalt drar simmaren in 3500 kr.
70 % till klubben och resterande 30 % till Radiohjälpen ”Till Världens Barn”.

Hjälp Radiohjälpen och projektet ”Till världens barn” och Täby Sim att samla
in pengar.

SKAFFA DIG SÅ MÅNGA SPONSORER SOM MÖJLIGT!!! LYCKA TILL!!!

Sponsorsim
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RESULTAT
WELLA CUP, TÄBY 000527-28

50 frisim flickor/ damer
Linnea Sundberg 86 30,18
Ulrika Rondén 86 30,90
Veronica Wallin 86 32,03
Jessica Lendeng 88 32,73

50 frisim pojkar/ herrar
Michael Jacobsson 79 25,12
Henrik Gustavson 80 26,79
David Mårlé 84 26,98
Anders Eklöf 83 27,19
Niklas Ankartross 86 29,97

100 fjrril flickor/ damer
Karin Lärka 78 1.08,01
Karoline Rogersten 87 1.22,47

100 fjäril pojkar/ herrar
Alexander Grubski 87 1.12,77
Niklas Ankartross 86 1.15,27

50 rygg flickor/ damer
Karin Lärka 78 32,84
Cecilia Karlsson 84 38,54
Karoline Rogersten 87 40,04

50 rygg pojkar/ herrar
Michael Jacobsson 79 29,30
Erik Håkansson 88 37,26

100 bröst flickor/ damer
Annica Forsberg 83 1.19,00
Sofie Karlsson 82 1.25,54
Linnea Sundberg 86 1.27,93
Jessica Lendeng 88 1.34,60
Veronica Wallin 86 1.35,55

100 bröst pojkar/ herrar
Michael Jacobsson 79 1.09,51
Niklas Ankartross 86 1.25,09
Oscar Morild 87 1.26,13
Alexander Grubski 87 1.26,34

400 frisim flickor 86 o yngre final
Ulrika Rondén 86 5.19,71

400 frisim pojkar 86 o yngre final
Adel El-Adawy 88 5.18,85

4x100 frisim flickor/ damer final
11. Taby Sim Lag 1 4.26,35

Annica Forsberg 83 1.08,12

Therese Holmberg 84 1.07,71
Cecilia Karlsson 84 1.09,30
Karin Lärka 78 1.01,22

16. Taby Sim Lag 2 4.38,81
Linnea Sundberg 86 1.05,79
Anna Eklöf 87 1.11,82
Jessica Lendeng 88 1.13,08
Ulrika Rondén 86 1.08,12

4x100 frisim pojkar/ herrar final
4. Taby Sim Lag 1 3.55,20

Tobias Overgaard 82 1.01,19
Mårten Fredholm 83 1.01,11
Michael Jacobsson 79 54,12
Anders Eklöf 83 58,78

14. Taby Sim Lag 2 4.26,91
Alexander Grubski 87 1.05,85
Gabriel Lönnerblad 84 1.03,52
Niklas Ankartross 86 1.07,79
Adel El-Adawy 88 1.09,75

100 rygg flickor/ damer
Linnea Sundberg 86 1.15,04
Cecilia Karlsson 84 1.22,79
Karoline Rogersten 87 1.26,24

100 rygg pojkar/ herrar
Michael Jacobsson 79 1.03,08
Anders Svensson 83 1.05,62
Joakim Rasmuson 86 1.14,76
Alexander Grubski 87 1.17,04
Erik Håkansson 88 1.22,20

50 bröst flickor/ damer
Annica Forsberg 83 36,37
Sofie Karlsson 82 40,10
Veronica Wallin 86 42,66
Jessica Lendeng 88 44,11

50 bröst pojkar/ herrar
Oscar Morild 87 39,45

100 frisim flickor/ damer
Therese Holmberg 84 1.07,99
Ulrika Rondén 86 1.08,11
Karoline Rogersten 87 1.11,38
Anna Eklöf 87 1.12,44
Jessica Lendeng 88 1.14,22

100 frisim pojkar/ herrar
Anders Eklöf 83 58,95
David Mårlé 84 1.00,54



33

Stänk från TÄBY SIM

Henrik Gustavson 80 1.00,72
Joakim Rasmuson 86 1.00,91
Alexander Grubski 87 1.04,30
Niklas Ankartross 86 1.06,90

200 medley flickor/ damer
Linnea Sundberg 86 2.42,28

200 medley pojkar/ herrar
Michael Jacobsson 79 2.21,86
Anders Svensson 83 2.26,40
Adel El-Adawy 88 2.52,14

50 fjäril flickor/ damer
Karin Lärka 78 29,58
Annica Forsberg 83 32,31
Cecilia Karlsson 84 35,28
Sofie Jansson 88 35,52

Karoline Rogersten 87 35,54
Ulrika Rondén 86 35,57
Madeleine Åberg 88 36,62
Catrine Eriksson 87 Disk

50 fjäril pojkar/ herrar
Henrik Gustavson 80 29,26
Oscar Morild 87 36,07
Erik Håkansson 88 37,29

4x100 medley flickor/ damer final
14. Taby Sim Lag 2 5.16,97

Linnea Sundberg 86 1.16,79
Veronica Wallin 86 1.34,67
Karoline Rogersten 87 1.18,89
Ulrika Rondén 86 1.06,62

Några aktuella simlänkar:

http://www.idrott.nu/tabysim
En uppdatering av klubbens hemsida är nu på gång. Snart ska det förrhoppningsvis
finnas ny och läsvärd information.

http://ungsimning.com
En ny hemsida, som ska belysa främst ungdomssimningen i landet.
Då sidan är nystartad, är informationen ännu begränsad.

http://www.stockholm-sim.a.se/
Stockholms simförbund. Information för vårt distrikt, länkar till alla stockholmsklubbar
m.m.

http://svenskidrott.se/simning/simning/simning.htm
Svenska simförbundets sida. Brett material, mycket att läsa. Dock inte lika bra
uppdaterad och inspirerande som...

http://www.simma.tsx.org/
Sveriges populäraste och mest informativa sim-
hemsida. Nationella och internationella nyheter.
Uppdateringar sker varje dag! Läs pågående debatter,
gästkrönikor, analyser m.m.

http://www.vss.se
Väsby SS hemsida. Här kommer ni att hitta såväl
startlistan som resultatlistan till Väsby Knatte Cup.
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4x100 medley pojkar/ herrar final
3. Taby Sim Lag 1 4.22,69

Anders Svensson 83 1.07,32
Anders Eklöf 83 1.16,88
Michael Jacobsson 79 59,07
Henrik Gustavson 80 59,42

12. Taby Sim Lag 2 5.00,44
Alexander Grubski 87 1.18,74
Oscar Morild 87 1.23,55
Niklas Ankartross 86 1.14,21
Joakim Rasmuson 86 1.03,94

50 frisim final flickor 86 o yngre
3. Linnea Sundberg 86 29,79

50 frisim final pojkar 84-85
4. David Mårlé 84 26,88

50 frisim final herrar
4. Michael Jacobsson 79 24,59

100 fjäril final damer
2. Karin Lärka 78 1.04,66

100 fjäril final pojkar 86 o yngre
5. Alexander Grubski 87 1.12,82

50 rygg final damer
2. Karin Lärka 78 32,25

50 rygg final herrar
5. Michael Jacobsson 79 29,71

100 bröst final damer
2. Annica Forsberg 83 1.20,05

100 bröst final pojkar 86 o yngre
6. Niklas Ankartross 86 1.27,23

100 bröst final herrar
1. Michael Jacobsson 79 1.10,11

100 rygg final pojkar 86 o yngre
3. Joakim Rasmuson 86 1.13,62

100 rygg final herrar
5. Anders Svensson 83 1.05,45
6. Michael Jacobsson 79 1.05,76

50 bröst final damer
3. Annica Forsberg 83 36,59

100 frisim final pojkar 86 o yngre
2. Joakim Rasmuson 86 59,51
6. Alexander Grubski 87 1.05,68

200 medley final flickor 86 o yngre

3. Linnea Sundberg 86 2.41,10

200 medley final herrar
1. Michael Jacobsson 79 2.15,94

INTERNATIONELL tävling i Esbjerg,
juni-2000

25 fjäril
Alexander Grubski 87 13,84

50 fjäril
Alexander Grubski 87 30,37

100 fjäril
Alexander Grubski 87 1.09,04

200 rygg
Alexander Grubski 87 2.36,26

100 medley
Alexander Grubski 87 1.10,47

VIKING KNATTE CUP, Vallentuna
000604

4. 100m frisim pojkar 84-85
7. Felix Sors 85 1:13.70

6. 100m frisim pojkar 86-87
2. Marcus Pellfolk 86 1:05.58

14. Pontus Sors 87 1:18.66

7. 100m frisim flickor 86-87
10. Anna Eklöf 87 1:13.85
11. Veronica Wallin 86 1:13.86
23. Isabelle Carlsen 87 1:22.78

8. 50m frisim pojkar 90 o yngre
3. Henrik Eklöf 91 38.06
5. Linus Magnusson 90 40.19
8. Jakob Molin 90 42.49

9. 50m frisim flickor 90 o yngre
10. Elin Zakariasson 90 41.61

10. 50m frisim pojkar 88-89
11. Behnam Sh-Dadkhah 89 37.63

Sina Kazemi 89 DSQ

11. 50m frisim flickor 88-89
5. Malou Wilson 89 33.26

14. Cecilia Rasmuson 89 36.03
18. Natalie Brinkeback 89 37.23
20. Min Zhong 88 37.89
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25. Eriana Spahiu 89 38.74
30. Nathalie Bergdahl 89 40.00
34. Sofie Lihv 89 40.67
40. Caroline Nilsson 89 41.69

12. 200m medley herrar
8. Felix Sors 85 2:55.63

12. Marcus Pellfolk 86 3:00.96
14. Pontus Sors 87 3:08.83

NEPTUNIADEN, Eriksdalsbadet 000610-
12

3. 100m fjärilsim Fl 88 o yngre
10. Sofie Jansson 88 1:24.24
15. Madeleine Åberg 88 1:30.47

7. 200m bröstsim Fl 86-87
34. Jennifer Lendeng 87 3:26.67
37. Marie Bayard 87 3:35.00

8. 200m bröstsim Po 86-87
7. Oscar Morild 87 3:00.23

9. 100m bröstsim Fl 83 o äldre
4. Annica Forsberg 83 1:20.25

10. 100m bröstsim Po 83 o äldre
11. Anders Eklöf 83 1:20.30

11. 400m frisim Fl 88 o yngre
17. Madeleine Åberg 88 5:55.25

12. 400m frisim Po 88 o yngre
3. Adel El-Adawy 88 5:11.57

15. 100m fjärilsim Fl 86-87
23. Ulrika Rondén 86 1:20.42
24. Karoline Rogersten 87 1:21.01
39. Anna Johansson 87 1:30.03
43. Anna Eklöf 87 1:32.91

16. 100m fjärilsim Po 86-87
19. Oscar Morild 87 1:22.66

18. 100m ryggsim Po 83 o äldre
5. Anders Svensson 83 1:06.18

19. 4X50m frisim Fl 88 o yngre
5. Täby Sim 88 2:15.39

Jessica Lendeng 88 32.38
Sofie Jansson 88 32.89
Madeleine Åberg 88 34.56
Samira El-Adawy 91 35.56

20. 4X50m frisim Po 88 o yngre

3. Täby Sim 88 2:11.82
Erik Håkansson 88 32.62
Adel El-Adawy 88 31.37
Michael Wallin 88 34.68
Fredrik Wallin 88 33.15

21. 200m medley Fl 83 o äldre
11. Annica Forsberg 83 2:47.32

22. 200m medley Po 83 o äldre
9. Anders Svensson 83 2:28.73

23. 100m frisim Fl 84-85
38. Therese Holmberg 84 1:09.89
40. Jeanette Holmberg 84 1:10.03

24. 100m frisim Po 84-85
27. Gabriel Lönnerblad 84 1:02.34

25. 400m frisim Fl 86-87
29. Ulrika Rondén 86 5:19.16
30. Karoline Rogersten 87 5:23.79

27. 200m medley Fl 88 o yngre
21. Madeleine Åberg 88 3:07.91

28. 200m medley Po 88 o yngre
4. Adel El-Adawy 88 2:47.19

11. Erik Håkansson 88 3:02.44
17. Michael Wallin 88 3:12.10

30. 100m frisim Po 83 o äldre
14. Anders Eklöf 83 58.78
22. Tobias Övergaard 82 1:01.14

33. 4X50m frisim Fl 86-87
4. Täby Sim 86 2:05.46

Linnea Sundberg 86 30.03
Anna Eklöf 87 33.12
Ulrika Rondén 86 30.35
Karoline Rogersten 87 31.96

34. 4X50m frisim Po 86-87
3. Täby Sim 86 1:54.81

Joakim Rasmuson 86 27.40
Oscar Morild 87 30.83
Alexander Grubski 87 28.37
Marcus Pellfolk 86 28.21

35. 200m bröstsim Fl 83 o äldre
5. Annica Forsberg 83 2:58.22

38. 200m medley Po 84-85
25. Gabriel Lönnerblad 84 2:39.37

39. 100m ryggsim Fl 86-87
5. Linnea Sundberg 86 1:14.93
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33. Ulrika Rondén 86 1:24.10
34. Karoline Rogersten 87 1:24.22
58. Veronica Wallin 86 1:29.62
63. Anna Eklöf 87 1:30.78

40. 100m ryggsim Po 86-87
9. Joakim Rasmuson 86 1:14.47

10. Marcus Pellfolk 86 1:15.47
27. Oscar Morild 87 1:23.25
46. Pontus Sors 87 1:28.18

41. 100m ryggsim Fl 88 o yngre
18. Sofie Jansson 88 1:27.87
37. Madeleine Åberg 88 1:34.26

42. 100m ryggsim Po 88 o yngre
5. Adel El-Adawy 88 1:20.40

11. Erik Håkansson 88 1:25.40
20. Michael Wallin 88 1:29.59
26. Fredrik Wallin 88 1:32.27

43. 100m fjärilsim Fl 84-85
29. Therese Holmberg 84 1:23.96

44. 100m fjärilsim Po 84-85
26. Gabriel Lönnerblad 84 1:13.60

46. 400m frisim Po 83 o äldre
14. Anders Eklöf 83 4:40.61

47. 200m fjärilsim Fl 86-87
7. Karoline Rogersten 87 3:00.79

51. 200m ryggsim Fl 86-87
6. Linnea Sundberg 86 2:39.46

55. 100m bröstsim Fl 88 o yngre
16. Jessica Lendeng 88 1:34.43
27. Madeleine Åberg 88 1:37.72

56. 100m bröstsim Po 88 o yngre
15. Michael Wallin 88 1:38.39
27. Fredrik Wallin 88 1:44.57

59. 200m frisim Fl 86-87
28. Ulrika Rondén 86 2:32.18
44. Anna Eklöf 87 2:38.98

60. 200m frisim Po 86-87
8. Joakim Rasmuson 86 2:20.38

26. Marcus Pellfolk 86 2:30.49

62. 200m ryggsim Po 83 o äldre
3. Anders Svensson 83 2:20.45

65. 100m bröstsim Fl 86-87
29. Veronica Wallin 86 1:34.90

32. Jennifer Lendeng 87 1:35.69
47. Marie Bayard 87 1:40.84
50. Anna Eklöf 87 1:43.62

66. 100m bröstsim Po 86-87
8. Oscar Morild 87 1:24.44

Pontus Sors 87 DSQ

68. 200m frisim Po 83 o äldre
20. Anders Eklöf 83 2:20.31

70. 200m bröstsim Po 84-85
19. Felix Sors 85 3:06.93

71. 100m frisim Fl 86-87
20. Ulrika Rondén 86 1:08.02
40. Karoline Rogersten 87 1:11.55
45. Anna Eklöf 87 1:12.63
60. Veronica Wallin 86 1:15.06

72. 100m frisim Po 86-87
1. Joakim Rasmuson 86 58.97

13. Marcus Pellfolk 86 1:04.71

73. 100m frisim Fl 88 o yngre
18. Jessica Lendeng 88 1:13.85
20. Sofie Jansson 88 1:14.37
25. Madeleine Åberg 88 1:15.36

74. 100m frisim Po 88 o yngre
5. Adel El-Adawy 88 1:09.63

25. Michael Wallin 88 1:17.83
27. Fredrik Wallin 88 1:18.08

79. 200m medley Fl 86-87
2. Linnea Sundberg 86 2:38.27

23. Karoline Rogersten 87 2:54.05
43. Anna Eklöf 87 3:11.68

80. 200m medley Po 86-87
9. Marcus Pellfolk 86 2:46.86

13. Oscar Morild 87 2:48.62
Joakim Rasmuson 86 DSQ
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DM OCH JDM, Eriksdalsbadet (50m)
000616-18

2. 4x200 frisim herrar final
5. Täby Sim 8.26,90

Micke Jacobsson 79 1:59.82
Anders Eklöf 83 2:08.54
Anders Svensson 83 2:06.06
Jon Granberg 82 2:12.48

3. 400 medley herrar final
1. Micke Jacobsson 79 4.45,99

3. 400 medley herrar försök
3. Micke Jacobsson 79 5.00,36

5. 100 frisim herrar JDM
10. Anders Eklöf 83 58,60

6. 100 bröst damer final DM
6. Annica Forsberg 83 1.19,90

6. 100 bröst damer JDM
4. Annica Forsberg 83 1.19,14

14. Sofie Karlsson 82 1.24,22

8. 100 fjäril damer final
2. Karin Lärka 78 1.04,66

8. 100 fjäril damer försök
1. Karin Lärka 78 1.05,17

9. 100 rygg herrar JDM
5. Anders Svensson 83 1.05,15

10. 50 rygg dame finalr
1. Karin Lärka 78 31,66

10. 50 rygg damer semi
1. Karin Lärka 78 32,49

10. 50 rygg damer försök
2. Karin Lärka 78 32,63

11. 200 fjäril herrar final
3. Micke Jacobsson 79 2.14,49

11. 200 fjäril herrar försök
2. Micke Jacobsson 79 2.17,89

12. 200 medley damer JDM
12. Linnea Sundberg 86 2.41,04

13. 400 frisim herrar final
2. Micke Jacobsson 79 4.16,05

13. 400 frisim herrar försök
3. Micke Jacobsson 79 4.21,71

13. 400 frisim herrar JDM
10. Anders Eklöf 83 4.39,42

14. 50 frisim damer försök
22. Karin Lärka 78 29,43

17. 50 fjäril herrar JDM
15. Jon Granberg 82 28,89

18. 200 rygg damer JDM
9. Linnea Sundberg 86 2.40,49

19. 4x100 medley herrar final
8. Täby Sim 4.17,25

Anders Svensson 83 1:04.84
Micke Jacobsson 79 1:11.03
Jon Granberg 82 1:02.96
Anders Eklöf 83 58.42

22. 200 frisim herrar final
3. Micke Jacobsson 79 1.58,28

22. 200 frisim herrar försök
3. Micke Jacobsson 79 2.01,26

22. 200 frisim herrar JDM
12. Anders Eklöf 83 2.10,96

25. 50 bröst damer final
7. Annica Forsberg 83 36,22

25. 50 bröst damer semi
6. Annica Forsberg 83 36,20

25. 50 bröst damer försök o JDM
9. Annica Forsberg 83 36,28

26. 100 fjäril herrar JDM
8. Jon Granberg 82 1.04,40

27. 100 rygg damer final
1. Karin Lärka 78 1.07,45

27. 100 rygg damer försök
2. Karin Lärka 78 1.08,68

27. 100 rygg damer JDM
11. Linnea Sundberg 86 1.13,89

28. 50 rygg herrar JDM
6. Anders Svensson 83 30,51

30. 200 medley herrar final DM
1. Micke Jacobsson 79 2.12,75
7. Anders Svensson 83 2.27,21

30. 200 medley herrar försök
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3. Micke Jacobsson 79 2.22,04

30. 200 medley herrar JDM
3. Anders Svensson 83 2.22,87

12. Jon Granberg 82 2.29,09

32. 50 frisim herrar JDM
11. Anders Eklöf 83 26,63

33. 200 bröst damer final
8. Annica Forsberg 83 2.54,50

33. 200 bröst damer JDM
4. Annica Forsberg 83 2.54,05
8. Sofie Karlsson 82 3.00,46

34. 1500 frisim herrar final
1. Micke Jacobsson 79 16.53,60

35. 50 fjäril damer final
1. Karin Lärka 78 29,17

35. 50 fjäril damer semi
1. Karin Lärka 78 29,87

35. 50 fjäril damer försök
6. Karin Lärka 78 30,35

35. 50 fjäril damer JDM
12. Annica Forsberg 83 32,01

36. 200 rygg herrar final
6. Anders Svensson 83 2.19,08

36. 200 rygg herrar JDM
3. Anders Svensson 83 2.19,61

12. Jon Granberg 82 2.35,10

37. 4x100 medley damer final
6. Täby Sim 4.43,52

Linnea Sundberg 86 1:13.24
Annica Forsberg 83 1:19.34
Karin Lärka 78 1:05.37
Miriam Wilson 82 1:05.57

38. 4x100 frisim herrar final
7. Täby Sim 3.50,70

Anders Eklöf 83 58.04
Micke Jacobsson 79 56.29
Jon Granberg 82 58.15
Anders Svensson 83 58.22

STOCKHOLM SUMMER GAMES,
Eriksdalsbadet 000703-06

4x100 frisim flickor 82-87
6. Täby Sim 84 4:34.18

Linnea Sundberg 86 1:05.06
Christina Vignaud 85 1:13.48
Therese Holmberg 84 1:08.02
Ulrika Rondén 86 1:07.62

50 frisim pojkar 86-87
7. Marcus Pellfolk 86 28.38

50 frisim pojkar 88-89
22. Michael Wallin 88 35.16
23. Fredrik Wallin 88 35.24

50 frisim flickor 82-83
14. Nathalie Wahlberg 82 33.76
15. Anna Atmer 82 34.47

50 frisim flickor 84-85
23. Cecilia Karlsson 84 31.65
26. Therese Holmberg 84 31.80
40. Charlotte Löwnertz 85 32.50
51. Jeanette Holmberg 84 33.06
52. Christina Vignaud 85 33.35

50 frisim flickor 86-87
9. Linnea Sundberg 86 30.62

17. Ulrika Rondén 86 31.27
34. Veronica Wallin 86 32,46
62. Catrin Eriksson 87 33.69

50 frisim flickor 88-89
4. Jessica Lendeng 88 32.19

50 frisim flickor 90 o yngre
3. Samira El-Adawy 91 37.84

100 fjäril pojkar 88-89
3. Adel El-Adawy 88 1:19.71

100 fjäril flickor 86-87
13. Karoline Rogersten 87 1:20.87
28. Erika Bernalt 87 1:27.52
50. Anna Eklöf 87 1:35.14

200 medley pojkar 88-89
3. Adel El-Adawy 88 2:54.25

50 bröst flickor 84-85
11. Charlotte Löwnertz 85 39.59
13. Cecilia Karlsson 84 41.13

Christina Vignaud 85 DSQ

50 bröst flickor 86-87



39

Stänk från TÄBY SIM

14. Erika Bernalt 87 39.79
59. Jennifer Lendeng 87 44.51

50 bröst flickor 88-89
7. Jessica Lendeng 88 43.66

50 bröst flicko r 90 o yngre
3. Samira El-Adawy 91 48.25

50 bröst pojkar 88-89
3. Michael Wallin 88 42.29
7. Adel El-Adawy 88 43,01

100 rygg flickor 82-83
9. Nathalie Wahlberg 82 1:34.69

100 rygg flickor 86-87
2. Linnea Sundberg 86 1:15.03

14. Karoline Rogersten 87 1:22.16
18. Ulrika Rondén 86 1:23.04
49. Veronica Wallin 86 1:28.88
56. Catrin Eriksson 87 1:30.65

100 rygg pojkar 86-87
4. Marcus Pellfolk 86 1:13.69

100 rygg pojkar 88-89
13. Fredrik Wallin 88 1:31.99

200 medley flickor 82-83
7. Anna Atmer 82 3:06.01

200 medley flickor 86-87
5. Linnea Sundberg 86 2:40.79

21. Karoline Rogersten 87 2:56.93
39. Anna Eklöf 87 3:05.51

4x100 medley flickor 82-87
6. Täby Sim 86 5:19.84

Linnea Sundberg 86 1:15.51
Veronica Wallin 86 1:35.24
Karoline Rogersten 87 1:20.75
Ulrika Rondén 86 1:08.34

100 frisim flickor 82-83
14. Nathalie Wahlberg 82 1:14.70

100 frisim flickor 84-85
17. Therese Holmberg 84 1:08.12
27 Jeanette Holmberg 84 1:10.43

45. Christina Vignaud 85 1:14.90

100 frisim flickor 86-87
3. Linnea Sundberg 86 1:05.56

31. Anna Eklöf 87 1:12.44
41. Karoline Rogersten 87 1:13.12
65. Veronica Wallin 86 1:15.11

100 frisim flickor 88-89
5. Jessica Lendeng 88 1:11.96

50 fjäril pojkar 88-89
8. Michael Wallin 88 39.49

18. Fredrik Wallin 88 43.33

50 fjäril flickor 82-83
9. Anna Atmer 82 38.55

50 fjäril flickor 84-85
21. Cecilia Karlsson 84 35.62
23. Charlotte Löwnertz 85 35.75

50 fjäril flickor 86-87
27. Karoline Rogersten 87 36.25
29. Ulrika Rondén 86 36.32
62. Catrin Eriksson 87 39.78

50 fjäril flickor 90 o yngre
1. Samira El-Adawy 91 40.74

200 frisim pojkar 86-87
18. Marcus Pellfolk 86 2:29.51

200 frisim pojkar 88-89
2. Adel El-Adawy 88 2:31.76

100 bröst flickor 84-85
13. Charlotte Löwnertz 85 1:28.29
14. Cecilia Karlsson 84 1:29.21
26. Christina Vignaud 85 1:33.32

100 bröst flickor 86-87
40. Jennifer Lendeng 87 1:36.02
61. Veronica Wallin 86 1:38.96

100 bröst flickor 88-89
5. Jessica Lendeng 88 1:33.54

100 bröst pojkar 86-87
25. Marcus Pellfolk 86 1:29.84

100 bröst pojkar 88-89
12. Adel El-Adawy 88 1:37.32

50 rygg flickor 86-87
24. Ulrika Rondén 86 38.99

50 rygg flickor 90 o yngre
1. Samira El-Adawy 91 42.68

50 rygg pojkar 88-89
3. Adel El-Adawy 88 37.83

11. Fredrik Wallin 88 40.79
14. Michael Wallin 88 41.97
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200 frisim flickor 82-83
4. Anna Atmer 82 2.35,99
8. Nathalie Wahlberg 82 2.42,09

200 frisim flickor 84-85
8. Therese Holmberg 84 2:29.80

13. Jeanette Holmberg 84 2:33.84

200 frisim flickor 86-87
5. Linnea Sundberg 86 2:23.93

17. Ulrika Rondén 86 2:32.43
26. Anna Eklöf 87 2:38.68

SUM SIM RIKS (50M), Malmö 000716-18

3. 100 frisim Po 14 oy final
5. Joakim Rasmuson 86 58,55

3. 100 frisim Po 14 oy försök
5. Joakim Rasmuson 86 58,55

4. 100 rygg Fl 14 oy final
8. Linnea Sundberg 86 1.13,14

4. 100 rygg Fl 14 oy försök
8. Linnea Sundberg 86 1.12,85

15. 4x100 frisim Po 14 oy final
7. Täby Sim 86 4.11,39

Marcus Pellfolk 86 1.03,66
Joakim Rasmuson 86 1.00,83
Alexander Grubski 87 1.02,07
Niklas Ankartross 86 1.04,83

15. 4x100 frisim P 14 oy försök
5. Täby Sim 86 4.09,00

Marcus Pellfolk 86 1.02,99
Joakim Rasmuson 86 59,60
Alexander Grubski 87 1.01,59
Niklas Ankartross 86 1.04,82

19. 100 frisim Fl 14 oy försök
11. Linnea Sundberg 86 1.03,64

35. 200 medley Fl 14 oy försök
11. Linnea Sundberg 86 2.37,38

47. 4x100 medley Fl 14 oy försök
22. Täby Sim 86 5.07,98

Linnea Sundberg 86 1.13,10
Erika Bernaldt 87 1.28,89
Karoline Rogersten 87 1.19,16
Ulrika Ronden 86 1.06,83

48. 4x100 medley Po 14 oy försök
11. Täby Sim 86 4.47,00

Marcus Pellfolk 86 1.15,07

Oscar Morild 87 1.23,82
Alexander Grubski 87 1.09,53
Joakim Rasmuson 86 58,58

SM+JSM I SIMNING (50M), Karlskrona
000720-23

1. 50 fjäril damer försök
8. Karin Lärka 78 29,02

6. 200 rygg herrar försök
2. Micke Jacobsson 79 2.10,16

1. 50 fjäril damer final
7. Karin Lärka 78 29,03

4. 100 fjäril herrar JSM
14. Jon Granberg 82 1.00,57

6. 200 rygg herrar final
1. Micke Jacobsson 79 2.06,34

6. 200 rygg herrar JSM
8. Anders Svensson 83 2.17,15

12. 400 medley herrar försök
1. Micke Jacobsson 79 4.37,61

13. 100 fjäril damer försök
7. Karin Lärka 78 1.04,12

12. 400 medley herrar final
1. Micke Jacobsson 79 4.28,01

13. 100 fjäril damer final
4. Karin Lärka 78 1.03,05

20. 50 bröst damer JSM
13. Annica Forsberg 83 36,14

21. 200 frisim herrar försök
1. Micke Jacobsson 79 1.54,10

25. 200 fjäril herrar JSM
10. Jon Granberg 82 2.17,09

26. 100 rygg damer försök
4. Karin Lärka 78 1.07,17

21. 200 frisim herrar final
2. Micke Jacobsson 79 1.52,93

26. 100 rygg damer final
2. Karin Lärka 78 1.06,46

29. 50 rygg damer försök
6. Karin Lärka 78 31,89
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34. 200 medley herrar försök
1. Micke Jacobsson 79 2.11,03

34. 200 medley herrar JSM
14. Jon Granberg 82 2.18,95

34. 200 medley herrar final
1. Micke Jacobsson 79 2.06,82

LÅNGLOPPS-SM (ca 3000m), juli-2000

3. Cajsa Hofström 77 43.00,85

SERIESIM deltävling 3, Haninge 000514

Simpoäng Klubbp.
1. SK Neptun 145 6 p
2. Väsby SS 131 5 p
3. Södertörns SS 129 4 p
4. Täby Sim 125 3 p
5. Polisens IF 120 2 p
6. Turebergs SK 94 1 p

SERIESIM deltävling 4, Täby 000910

Simpoäng Klubbp.
1. SK Neptun 160 6 p
2. Polisen IF 152,5 5 p
3. Väsby SS 143 4 p
4. Täby Sim 140 3 p
5. Turebergs IF 104,5 2 p

Södertörns SS 0 0 p

SERIESIM div. 1, sammanlagt 2000

Simpoäng Klubbp.
1. SK Neptun 596 24 p
2. Täby Sim 534 14 p
3. Södertörns SS 415 14 p
4. Polisen IF 521,513 p
5. Väsby SS 505 13 p
6. Turebergs IF 360,5 5 p

SK Neptun, Täby Sim, Södertörns SS och Polisen IF till
final 22 oktober.

EXTRALOPP, vid Seriesim 000910

100 fr Jessica Lendeng 88 1.12,51
100 fr Christina Vignaud 85 1.13,46
100 fr Anna Johansson 87 1.15,13
100 br Pontus Sors 87 1.34,25
50 fr Veronica Wallin 86 31,70
50 fr Madeleine Åberg 88 32,99
50 fj Niklas Ankartross 86 30,77
50 fj Sofie Jansson 88 34,89
50 ry Andreas Fredholm 87 39,14

Citatet
"…och om ni använder Wellas
hårvårdsprodukter så blir ni
vackra…(ett par sekunders paus)…
ähum, vackrare…(kortare paus)…
om ni nu kan bli det".
Speakern Gunnar informerar de
tjejer/ damer som simmar Wella
Cup.

50-manna

Med hösten närmar sig också 50-manna.
De som känner sig träffade skall boka in

fredagen den 20 oktober, simhall ej
bestämt ännu.

Eriksdal eller Forsgrenska. Tid ej klar
heller. Mikael Frisk är sammankallande

(070-428 76 28).
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Plask o Lek-ledare.
Klubben är i skriande behov av Plask o Lek-ledare. Vi kan p.g.a. ledarbristen
inte utnyttja all den bassängplats vi har till förfogande. Ca 700 barn står i kö
för att få börja…
Har du simlärarutbildning eller erfarenhet av att leda simskola, kontakta då
Täby Sim 08-768 15 44.
Förälder som ställer upp som ledare, får förtur för sitt barn och dessutom är
deltagaravgiften kraftigt reducerad.

Klubbens tränare hälsar från en trevlig KICK-off!
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Täby Sims hemsida

Klubben söker några frivilliga som kan hjälpa till med att underhålla
hemsidan. Erfarenhet av hemsidesnickeri önskas. Arbetet behöver inte ta så
mycket tid. Om du vill hjälpa till, kontakta då Jonas Lögdberg, jonas@actit.se,
för mer information.

Från tränarnas kick-off
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Nästa nummer av STÄNK kommer ut runt den 3
december. Manusstopp är 24/11. Skriv gärna till
tidningen!

Bidrag till STÄNK kan läggas i klubbens
gröna brevlåda i badet, eller skickas med e-post:
anki.tabysim@idrott.nu

TÄVLINGSKALENDER HT-2000

SEPTEMBER
10 Seriesim deltävl. 4 Tibblebadet Elit, A, C, My
24 USM-kval 3 Tibblebadet Konstsim
30 Väsby Knatte Cup Upplands Väsby C, My, Crawl
30 Septembersimmet Tyresö Elit, A

OKTOBER
1 Arne Borgs Minne Eriksdalsbadet Elit, A, C
7-8 Int. Schwimmfest Flensburg, Tyskland Elit, A, C
8 Riksmästerskap, figurer Tibblebadet Konstsim
15 USM-kval 4 Järfälla Konstsim
15 Warner Cup Tibblebadet A, C, My
20 50-manna + Le Mans Eriksdalsbadet Elit, A, Masters m.m.
21 Oktoberdoppet Arr. VSK Tibblebadet My, Crawl
21-22 Int. Vikingsimmet Mariehamn, Åland Elit, A, C
22 Seriesim, FINAL Ej bestämt Elit, A, C, My
28-29 Ev. Grand Prix Trelleborg Ev. kvalade

NOVEMBER
4-5 SUM SIM regionsfinaler Tyresö Elit, A, C
10-12 Junior-DM Eriksdalsbadet Elit
17 TV-SÄNT SPONSORSIM Bl a i Täby
17-19 USM i konstsim Jönköping Ev. kvalade
18-19 Fantomen Cup Eriksdalsbadet Elit, A, C
19 Novemberdoppet Tibblebadet My, Crawl
25-26 Simiaden Tibblebadet A, C
25-26 SUM SIM riksfinal Göteborg Ev. kvalade

DECEMBER
30/11-3/12 Junior-SM Handen Elit
9-10 Ev. Julklappsdoppet Åkeshov Ej bestämt
17 KlubbMästerskap Tibblebadet Alla!


