
 KM 2014 

tisdag 16 dec 2014 

Tack alla som gjorde det till en fantastiskt rolig tävling. 

  

Bilder från Moa Unnermark 

Årets skyddsängel 

torsdag 11 dec 2014 

Varje år utser en jury svenska vardagshjältar på Svenska Hjältargalan och i år är ingen mindre än vår 
alldeles egna Cathrin Carlzon Levander utsedd tillsammans med Tobias Karlsson till Årets Skyddsängel. 

Såhär skriver juryn "”Cathrin och Tobias är hjältar för att de hoppade i och med gemensamma krafter 
räddade livet på tvåårige Robin som satt fastspänd i sin barnvagn på botten av Fyrisån.” 

Läs mer om händelsen på aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19961955.abb 

Cathrin Levander, född Carlzon simmade i många år i Södertörns Simsällskaps verksamhet och 
representerade även Sverige i OS i Athen 2004. Trots att det är några år sen hon la baddräkten på hyllan så 
dyker hon ofta upp på KM tillsammans med maken Jesper som hon träffade under sin tid i Södertörn. Hela 
familjen Carlzon var engagerade i föreningen under många år och vi är mycket stolta över att få ha tagit del 
av denna fantastiska persons uppväxt. 

 Filmer från Elitgruppen 

fredag 28 nov 2014 

Björn Tollerud, tränare i vår tävlingsverksamhet, har lite filmer på Elitgruppen och A-gruppens 
tävlingslopp  som han gärna delar med sig av. 



https://www.youtube.com/channel/UC0pKu4HtTJtPUDcaThC_EUw 

 

Uppdateringar JSM/SM 
fredag 21 nov 2014 

Om du vill följa Södertörns framfart på JSM/SM i kortbana kan du följa våra uppdateringar på Södertörns 
facebooksida eller via livetiming. Eller varför inte passa på att åka in till Eriksdalsbadet och se simningarna 
live! 

SÖDERTÖÖÖRN! 

Intervju med Sarah Sjöström 

måndag 01 sep 2014 

"Sportpodden med Edström och Åberg" är en är en podd som fokuserar på kvinnor inom idrotten och nu 
har dom intervjuat vår alldeles egna Sarah! In och lyssna mer er. 

http://sportpodden.com/2014/09/01/14-sarah-sjostrom/ 

  



EM i Berlin 

söndag 24 aug 2014 

Idag är sista dagen på EM och du undrar säkert varör det inte varit några uppdateringar på hemsidan och 
det ska du få veta nu. VI har startat upp vår officiella Facebook sida och där har uppdateringarna skett, 
men nu är det dags för en sammanfattning här på hemsidan. 

I eftermiddag simmar Sarah sin sista final, på 50 m frisim. Hon har sagt att om hon tar medalj har hon 
simmat bra, så tajt är det, men vi hoppas naturligtvis på den ädlaste valören. 

Läs mer 
 

KM i Open Water 
torsdag 21 aug 2014 

Igår avgjordes Södertörns första KM i nedre 
Rudan, Haninge. Med 20 grader i vattnet och 
15 i luften  var det bra förutsättningar för alla 
simmare.  
  
Åldersklasser och längden såg ut så här: 
A=98 och äldre (2000m)  
B= 00-99 (1000m)  
C= 01-02 (500m)  
Öppen motionsklass (1000m)  
  
  

 
 
Klubbmästare 2014 blev: 
  
Flickor C: Helena Olsson 
Pojkar C: Max Lundberg 
Flickor B: Wilma Roloff 
Pojkar B: Pontus Jonsson 
Flickor A: Fanny Lillieström 
Pojkar A: Joel Huth 
Motion: Anders Widmark 
  
 
  

  
Södertörns Simsällskap Öppet Vatten KM 2014-08-20  
  
500 m  
1 00:05:13.152 8 Max Lundberg CP 
2 00:05:36.102 6 Elliot Nyström CP 
3 00:05:46.755 19 Anton Mylleri CP 

http://www.sodertornsim.se/arkiv/2014-08/411-em-i-berlin/


4 00:06:07.057 33 Kevin Cheng CP 
5 00:07:02.966 4 Helena Olsson CF 
6 00:07:23.711 3 Photsawat Phootepkhum CP 
7 00:08:08.657 1 Michelle Asperg CF 
  
1000 m  
1 00:13:59.899 16 Pontus Jonsson BP 
2 00:15:33.403 7 Wilma Roloff BF 
3 00:16:29.897 21 Emil Wikell BP 
4 00:18:27.165 2 Oskar Hägglind BP 
5 00:18:57.670 29 Anders Widmark M 
6 00:22:49.650 28 George Huth M 
7 00:34:20.298 30 Thomas Lundin M 
  
2000 m  
1 00:26:17.742 23 Joel Huth AP 
2 00:26:28.553 14 Fanny Lillieström AF 
3 00:26:52.690 10 Zack Abelsson AP 
4 00:27:00.038 15 Hanna Jörlund AP 
5 00:27:51.765 25 Sara Hägglund AF 
6 00:27:55.063 20 Viktor Jändel AP 
7 00:28:36.286 11 Erik Reinholdz AP 
8 00:28:45.117 18 Filip Antlöv AP 
9 00:29:01.918 9 Simon Lund AP 
10 00:30:21.456 13 Alexei Filinau AP 
11 00:30:40.859 12 Kevin Chong AP 
12 00:30:57.833 32 Greta Nyqvist AF 
13 00:33:26.860 22 David Stalberg AP 
14 00:33:27.946 24 Adam Gräns AP 
15 00:34:31.695 27 Helena Hillerström AF 
16 00:39:27.122 26 Erik From AP 
 
 
Bilderna är tagna av Robert Orest. 
 

Sim-EM i Berlin 

måndag 18 aug 2014 

Nu startar EM i simning och vi har två simmare med, Sarah Sjöström och Jessica Eriksson. Om du vill så kan 
du följa detta mästerskap på många olika sätt, här får du länken till mästerskapssidan på svenska 
simförbundet. 

Håll alla tummar och tår - nu kör vi!! 

  

http://www.masterskapssidan.se/%C3%A5rets-t%C3%A4vlingar-simning/em-berlin-ger-18-24-aug-19977676


Portugal Open-Nordiskt rekord 

måndag 04 aug 2014 

När vi badar och solar här hemma och är lediga från simträningen så är det två simmare som är i farten 
hela tiden, Jessica Eriksson och Sarah Sjöström. De tränar ju för att kunna simma EM i mitten av augusti. I 
slutet av juli var de på en tävling som heter Portugal Open, som mycket riktigt gick i Portugal. Det var en 
hel del om Sarah på nyheterna under den tävlingen men det hände roliga saker med Jessica också. Jessica 
var med i laget som simmade 4 x 50 frisim. 

 

Sammanfattning av SM 

måndag 07 jul 2014 

Så var dagarna i Borås över och därmed utomhus-SM 
2014. VIlket SM vi har haft. Pga sjukdom så blev det 
inte ett rekord i antalet deltagare, det blev ett 
tangerat rekord på 18 simmare, varav 15 var 
individuellt kvalade. Vi simmade i alla lagkapper 
utom en herrlagkapp. Det har länge varit ett mål att 
starta med lag i alla lagkapp så nu är vi nästan där, 
mycket roligt tycker jag. 

På seniorsidan kom vi på 9:e plats i poängligan av 44 
deltagande simklubbar. Seniorerna kom också på en 
andra plats i medaljligan 5 guld, ett silver och ett 
brons! 

På juniorsidan kom vi på 14 plats av 48 simklubbar, här tog vi inga medaljer. MEN, vi ser att det händer 
saker på juniorsidan och förhoppnigsvis ser det annorlunda ut nästa år. 

Vi hade tre debutanter, Erik och Anton som hade individuella kval och som klarade av pressen galant. Det 
gjorde Cassandra också som fick simma sin livs första SM-lagkapp!! 

Sen var det ju det där med VÄRLDSREKORDET! Aldrig har jag varit med om något 
mäktigare än att få vara med om en sån fantastisk bedrift - hoppas att det händer 
igen men bara med simmare från Södertörn då:-) 

Nu stundar ett sommarlov - Jessica och Sarah åker på EM den 18 augusti så de blir 
inte lediga men alla andra  - NJUT och glöm inte att om du går i 
tävlingsverksamheten, gå in och anmäl dig till lägret på Åland. Gäller simmare i D-
Elit!  

Glad sommar önskar 

Cecilia 



 

 

 

 



och så resten!! 

lördag 05 jul 2014 

Vilken dag, fina personbästa, tre medaljer och ett världsrekord. Man kan inte klaga! 

Jessica Eriksson tog ett brons på 100 m bröstsim, med en riktig rackarns spurt. Vi satt och nästan började 
deppa på läktaren för att hon föll tillbaka men då satte hon in en jättespurt och knep medajen - grattis!! 

På 4x100 m medley tog vårt förstalag en silvermedalj. Det hade räknats och räknats innan och inte trodde 
vi att de skulle räcka till någon medalj, men va skönt att vi hade fel. Det var ett krigarsilver och stolta blev 
alla! 

Så ett Guld på 50 m fjäril - personbästa, klubbrekord, mästerskapsrekord och världsrekord - allt i ett! Ett 
stort grattis Sarah än en gång - vi har fortfarande lite svårt att förstå vd vi varit med om !!!! 

I morgon avslutar vi detta SM. Bilkörningen tar vid direkt efter att det simmats klart så uppdateringen för 
sista dagen kommer på måndag. 

//Cecilia 

 

Världsrekord!!!! 

lördag 05 jul 2014 

Idag slog Sarah världsrekord på 50 m fjärilsim med tiden 24,43! Ett stort grattis- tack för att vi fick vara 
med!!!! 

 

Så kom solen till Borås 

fredag 04 jul 2014 

Äntligen kom solen till Borås. Inte för att simmarna verkat bry sig men för oss som sitter på kanten är det 
väldigt trevligt. Dagen var lite si och så resultatmässigt. Det är ju så det är på ett mästerskap, urladdningar 
kommer och sen tar man nya tag. 

Dock ska sägas att detta gäller inte alla. Sarah gjorde något så fantastiskt som bästa tid som simmats sen 
2009 - 23,98 på 50 m fritt. Det var ett fantastiskt lopp och naturligtvis både världsårsbästa och 
mästerskapsrekord. Och tänk, det såg så enkelt och lätt ut. 

Tjejerna simmade en lagkapp det sista de gjorde på kvällen där de visade en otrolig kämparglöd och 
laganda - blev diskade men jag kan inte annat än säga att det var med stolthet jag såg på hur de stöttade 
varandra och kämpade! Nästa gång får de andra passa sig!! 

Sömn nu och sen på det igen! 

 



SM i Open Water 

fredag 04 jul 2014 

En av simmarna som hakat på Open Water är Max Lundberg och i 
helgen gjorde han SM-debut i ungdomsklassen! 

Läs vad Max mamma Lina skriver om äventyret de va med om i 
veckan här! 

Tack Lina för den fina berättelsen. Om någon annan vill vara med och 
uppdatera hemsidan får ni gärna kontakta kansliet. Vi är alltid glada 
över lite skildringar av olika aktiviteter. 

 

Vilka simmare vi har! 

torsdag 03 jul 2014 

Är Borås Sveriges regnigaste stad? Det är frågan som ställts flera gånger av många de senaste dagarna. Det 
har dock inte påverkat våra simmare negativt. Fortsatta fantastiska resultat och en otrolig fin 
sammanhållning och stöttning. De ser varandra, skickar ut positiv energi och det är väldigt kul att se som 
ledare. Resultaten idag då - Sarah slog två mästerskapsrekord idag, ett på förmiddagen och ett på 
eftermiddagen, på samma sträcka 100 m fjäril. Inte helt oväntat blev det ett Guld! Hanna Gjorde sin bästa 
placering på ett utomhus mästerskap med en hedervärd 5:e plats och ett pers på 3 sekunder!!! Vi kan 
också meddela att för första gången på länge så kommer vi att ha ett herrlag på 4x100 medley! 

Vilken ynnest att få vara med! 

 SM har börjat 

onsdag 02 jul 2014 

Så var vi igång! Med ett väldigt blandat väder hälsade Borås oss välkomna, regn och solsken om vart annat. 
Me det var inget som berörde simmarnas prestationer. Sarah tog ett SM guld på 200 m frisim och satte 
även ett nytt mästerskapsrekord. Caroline satte dagens största personliga rekord med tre sekunder på 200 
m bröstsim. Tjejerna som simmade 4x100 m fritt, satte ett nytt klubbrekord- Wilma gick också för första 
gången under 59 sek någonsin!  

Egentligen så startade SM för oss redan i går. Max simmade nämligen i Open water tävlingen och kom på 
en hedrande 6:e plats i sin klass! Grattis Max!! 

Förberedelserna är igång! 

måndag 30 jun 2014 

 

http://www.sodertornsim.se/explorer/files/USM%20en%20mammas%20beraettelse.pdf
http://www.sodertornsim.se/explorer/files/USM%20en%20mammas%20beraettelse.pdf


  

Säsongsavslutning med Head Summer C 

måndag 30 jun 2014 

Nu i helgens var det säsongsavslutning för med Head Summer Cup som simmades på Eriksdalsbadet. Vi var 
44 simmare på plats och trots långa tävlingspass så blev det många personliga rekord. I den avslutande 
lagkappen över 8x50m medley blev vi 3:a. Nu tar vi sommarledigt och laddar batterierna till hösten. Trevlig 
sommar önskar tränarna! 

 

 

Dagbok från Sumsim 
måndag 30 jun 2014 

Tack Zack (Abelsson i A-gruppen) för en rolig uppdatering av ert äventyr nere i Malmö. Årets SUM-SIM va 
otroligt framgångsrikt sett ur södertörnarögon och vi ser fram emot nästa år med spänning! 

Tack Zack (Abelsson i A-gruppen) för en rolig uppdatering av ert äventyr nere i Malmö. Årets SUM-SIM va 
otroligt framgångsrikt sett ur södertörnarögon och vi ser fram emot nästa år med spänning! 

För att läsa hela dagboken klicka på "läs Mer 

 Dag 1 

En lugn förmiddag med spel, filmer och fotboll i solen.   



 
Underbart område som vi bor på dock lite långt från anläggningen.   

 
Anläggningen är inte det senaste eller bästa men som alla mästerskap så är det en härlig spänning 
hängandes i luften.   

 

 
    

Dag 2 

  
En underbart varm och solig dag 
med härliga resultat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prispallen från 100fr där Cassandra tog brons, Alfhild tog silver och Nikki tog guldet. 

 
  

Dag 3 

Den bästa dagen hittills. Många pers och en Guldmedalj!!    
 
Vilma inför sitt 400m frisim då hom persade hela 7 sekunder!! 

 
  
Anton tar emot sin första sommar sum-sim medalj. 

 
  



Dag 4 

En lite mer gråmulen dag men den bästa hittills. 
Ett guld i 100 fjäril och ett silver i 200 rygg av Anton samt en 
hel del finalplatser gjorde det till en av de bästa för 
södertörn på länge.  

   

   
 
 
Imorgon bär det av hem och vi lämnar då efter oss ett av dom bästa sum-simmen på länge. 

Exakt hur bra får vi inte reda på fören imorgon då vi har en dag med många starter och förhoppningsvis 
härliga prestationer och resultat. 
  

  



Dag 5 

  
En mycket regnig och mulen dag, men med mycket bra resultat. 
Ett guld av Anton i 100 rygg och många finalsimningar samt en hel del pers. 

 
  
Björn, Anton och Samuel delade på medaljerna. 

  
  
En perfekt avslutingsdag på ett av dom bättre sum-simmen på länge. Bara regnet som ställde till det på 
slutet av helgen. Allt som allt ger jag Sum-sim i Malmö 8 av 10. Längtar redan till nästa!! 
  
 

Svenska ungdomsmästerskapen i simning 
lördag 28 jun 2014 

I onsdags startade Svenska ungdomsmästerskapen i simning. Tävlingen går i år i Malmö och eftersom det 
är sommar, tävlar simmarna utomhus i 50 m bassäng. Vädret har inte varit det ultimata men det verkar 
som om simmarna inte har brytt sig det minsta, de har presterat så det står härliga till! 

Det kommer så småningom publiceras en liten dagbok från Sum-Sim, skriven av Zack A!! 

Om du vill titta på reslutaten so kan du gå in på livetiming.se och se alla resultat, från försök och finaler! 

GO SÖDERTÖRN!!! 

Ni är superduktiga!!! 



 

Södertörn På Sum-Sim i Malmö 

lördag 28 jun 2014 

Våra fjorton simmare verkar trivas fint i både förläggning, med maten och med tävlingen. 

Många fina insatser på SUM-Sim. 

Cassandra Engback ordnade på torsdagen den första medaljen, brons på 100 fritt. Anton Marijanovic fixade 
på fredagen guldet, även det på 100 fritt. 

På lördagen kvalade sig Anton Marijanovic till final på 100 fjäril, Erik Reinholdz och Anton på 200 ryggsim. 

Vilma Unnermark är i direktfinal på 800 frisim. Även "Smågrabbarna"  Anton Marijanovic, Emil Wikell, Elliot 
Nyström och Pontus Jonsson simmar 4x100 fritt på lördagens  finalpass. 

Anton Marianovic tog efter en stark finalsimning sitt andra guld på 100 Fjäril! 

Anton följde sedan upp med silver på  200 rygg. 

Erik Reinholz och Vilma Unnermark erövrade varsin sjätteplats på 200 rygg respektive 800 fritt. 

4x100 fritt Simmade "smågrabbarna"  

på lite mer än fyra sekunder under anmälningstiden, där simmade Elliot Nyström, Anton Marijanovic, 
Pontus Jonsson och Emil Wikell. 

  

Grattis, och Tack! 

 Södertörns SS i pressen 

onsdag 25 jun 2014 

Södertörns Simsällskap bedriver simning i öppet vatten  och i senaste mitt i Haninge och mitt i huddinge 
kan du läsa om våra tappra simmare som trotsar vädret varje vecka för ett härligt träningspass i Rudan. Du 
kan även läsa hela artikeln på webben Webben. Bläddra till sida 26-27. 

Open Water i Södertörn! 

onsdag 28 maj 2014 

Den 12 juni 18:30 startar vi öppen träning på sjön Rudan i Haninge. Alla simkunniga från 12 år är välkomna. Vi planerar att fram 
till Vansbro simningen ha en öppen träning under 1ggr/vecka. Träningen är kostnadsfri och vi har även våtdräkter för utlåning. 
För att få senaste informationen så Gilla Södertörns Simsällskap Openwater på Facebook. 
  

 

http://epaper.mitti.se/epaper_mihu/20140617/index.html
https://www.facebook.com/sodertornsim.ow?fref=ts


Hälsningar från Sarah och Jessica 

onsdag 21 maj 2014 

 

 
  
Här kommer en hälsning från Mallorca och vårt träningsläger. Vi har precis avslutat ett hårt pass. Hoppas allt är bra med er 
hemma! Heja Södertörn! 
 
Mvh 
Jessica och Sarah  

 

DUKTIGA SIMMARE! 
torsdag 15 maj 2014 

Vilka fantastiska simmare vi har i Södertörn! Under helgen som var, simmare våra yngre simmare regions 
final i Vårsimiaden. Det är en fröjd att meddela att de tog ca 30 medaljer och dessutom vann ett lag guld! 
Med så fina resultat är det inte för inte man undrar hur det kommer att se ut i SM om ett antal år - 
kommer Södertörn att dominera? 

Tack alla simmare, tränare och ledare för att ni är så duktiga på det ni gör! 

Våra stjärnor på NEC 

torsdag 15 maj 2014 

Södertörns SS stora simstjärnor, Jessica Eriksson och Sarah Sjöström tränar till vardags tillsammans på NEC, 
Nationellt Elit Center, och här kan ni läsa om en helt vanlig dag i deras liv. 

http://www.dn.se/sport/tillsammans-i-vatt-och-torrt-utmanar-de-sina-granser/ 

http://www.dn.se/sport/tillsammans-i-vatt-och-torrt-utmanar-de-sina-granser/


CT-CV goes Fyrishov! 

onsdag 16 apr 2014 

Liksom B-gruppen har även C-grupperna 
varit iväg på träningsläger, närmare 
bestämt till Fyrishov i Uppsala.  
  
Långa och roliga dagar fyllda av träning 
och massor med mat. Mia Aspberg, 
mamma till Michelle har skickat lite fina 
bilder och en kort återberättelse till oss 
som ni kan läsa genom att klicka på "läs 
mer". 
  Vi anlände måndag morgon och började 
direkt med frukost och avlastning av packning i en av stugorna i väntan på fler stugnycklar. Sedan gav vi oss 

direkt iväg till vårt första pass för dagen och lägret. Två 
intensiva timmar i bassängen följt av en efterlängtad lunch. 
Efter lunchen fick vi nycklar och vi hann precis installera oss 
och boa in oss lite innan nästa pass började, vilket blev ½ 
timme fys och i 1½ timme fart-pass i bassängen! Det kändes 
som om dagen gick väldigt fort, för direkt efter passet var 
det dags att mätta hungriga varg...magar igen! Efter lite 
samvaro under kvällen och lite extra förtäring var det dags 
för sängarna då vi visste att morgondagen skulle börja med 
väckning redan 06:30.  
  
Tisdagen började som sagt med frukost klockan 07:00 och 
första simpasset 08:00-10:00. Sedan fick dom som ville busa 
lite på "vattenlandet", men det tog inte lång stund innan 
magarna åter började knorra och ropa på mer mat! Knappt 
hann maten sjunka ner i tarmarna innan det blev dags för 

nästa aktivitet! En löprunda på cirka 5 km, vilken visade sig vara uppvärmningen till ytterligare ett 1½ 
timmes pass i bassängen! Ja.. så var det tomt i magarna 
igen då... Efter middagen var det många som tog en 
promenad (japp, ytterligare fysiskt ansträngning!!!) in till 
Uppsala centrum för mera ätbart. Lite tokigt att 
middagarna var portionsvis, vilket inte riktigt räckte för 
våra hungriga simmare. Kvällen avslutades med lite bus 
och skatt som dock la sig som avtalat klockan 22:00.  
  
Onsdagen började lika tidigt som tisdagen, och även den 
inleddes med ett 2 timmars pass i bassängen. Efter det 
blev det packning och städning av stugorna fram till 
lunchen. Dom som var klara med städningen fick tillbringa 
lite tid i vattenlandet tills det sista passet började, 
lagkapper! Det är alltid lika roligt med lagkapper och alla 
våra simmare gjorde suveräna insatser för sina lag.  
  
Efter prisutdelning i form av glass till alla deltagare, var det dags att säga hejdå till alla och avsluta 
vistelsen.  



 B-gruppens läger i Falkenberg 
onsdag 16 apr 2014 

Nu befinner sig B-gruppsimmarna tillsammans med Jens och Moa i Falkenberg. I fredags påbörjade vi resan till Falkenberg som 
inleddes med tävling Falkenberg Race. Tävlingen var årets första långbane tävling (50m) som simmades i Klitterbadet 
saltvattensbassäng. Det var rekordstort deltagarantal. Varje pass pågick i 4 timmar + insim. Simmarna skötte sig jätte fint och 
presterade på topp under hela helgen trotts tropisk värme i badet. 
Efter tävlingen stannade vi kvar för träningsläger. Simmarna tränar bra och mellan passen har vi roat oss med att bl.a bygga 
sandslott på stranden. Här finns även 2 danska klubbar på läger samt Växjö och Falkenbergs Simklubb. 
  
På skärtorsdag tar vi kvasten hem till Stockholm men kommer att längta tillbaks till Falkenberg. 

 
 

Lyckat kval till EM i augusti 

tisdag 15 apr 2014 

Vår egen Jessica Eriksson gjorde ett kanonlopp i helgen som var och kvalade med mariginal in till EM i 
Berlin i augusti. 

Med ett personligt rekord på en sekund gjorde hon tiden 2.31,08 på 200 bröstsim vilket var 2 sekunder 
under kvaltiden till utomhus EM. Nu önskar vi Jessica lycka till och håller tummarna för att hon även kvalar 
på 100 m bröstsim under GP tävlingarna helgen efter påsk. 

Glad påsk på er alla! 

Ännu ett rekord! 

söndag 13 apr 2014 

Sarah har nu förbättrat sitt svenska rekord på 100 m frisim. Den nya tiden lyder 52,73 och är en förbättring 
med 14 hundradelar från rekordet hon satte i Barcelona förra sommaren. Hon gjorde också en 
världsårsbästa tid på 50 m fjärilsim. 



Vi grattar och ser fram emot nästa tävling! 

Nytt Svenskt Rekord! 

fredag 11 apr 2014 

Vilket underbart sätt att inleda helgen på med att få meddela er att vår egen Sarah har slått nytt svenskt 
rekord på 200 m frisim under simningar i Einhoven idag. Det nya rekordet lyder 1:55:04. 

Jag tror att du får fortsätta simma 200 m frisim, Sarah!  

Ett STORT Grattis!!! 

MastersSM 7 guld, Nordiskt rekord 

onsdag 19 mar 2014 

I helgen som gick (14-16 mars), simmades det för fullt för klubbens (inte så) lite äldre simmare. Södertörn 
slutade som 12:e klubb totalt, med bl a 7 st Guld; Fanny Lillieström simmade fantastiskt bra med ett nytt 
Nordiskt rekord på 200 medley i klassen 25-29 år och följde även upp med ett nytt Svenskt rekord på 100 
bröstsim. Susie Moonan simmade också mycket bra med fin första plats på 100 m medley också det i 
klassen 25-29 år. Evigt unge Mikael Rosén simmade hem två guld på 800 m och 200 m frisim i klassen 40-
44 år och Hans Fredin lyckades knipa första platsen på 50 m ryggsim i klassen 45-49 år. Flera bra lagkapper 
simmades också – där damerna (Susie Moonan, Fanny Lillieström, Sannah Sjöholm och Helena Hillerström) 
i klassen 100 år simmade hem guldet på 4 x 50 frisim. 

 Flera bra insatser bl a Helena 
Hillerström som satte 
personliga rekord i alla 
distanser hon simmade. Två 
andraplatser för mixed lagen 
(damer och herrar) i såväl 
frisim som medley. Masters SM 
arrangerades i år mycket 
förtjänstfullt av Sundsvalls 
Simsällskap i dagarna tre. 
Totalt var vi 8 st simmare som 
deltog från Södertörn 
Simsällskap. 

 

 GLÖM INTE ATT RÖSTA PÅ SARAH 

måndag 13 jan 2014 

I kväll är det dags för Radiosporten att dela ut folkets Jerringpris, du har väl inte glömt att vår Sarah är 
bland kandidatera till priset? Ring och rösta på telefonnummer: 099-20906. Du kan ringa hur många gånger 
som helst men samtalet kostar 3,60 SEK. 



"GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

fredag 20 dec 2013 

Jag vill tacka alla Södertörnare för ett härligt 2013 och ser fram emot ett spännande 2014 med er! 

Björn Reinholdz 

Ordförande, Södertörns Simsällskap 

 

OJ VILKEN HELG! 

onsdag 18 dec 2013 

Tänk att så mycket kan hända samtidigt! 

 Först hade vi Södertörnaren i Torvalla simhall för vår teknikskola. Många starter och fantastiska tider och 

prestationer. Det är roligt att se den energi som är i badet under en sådan tävling. Nästa gång ska vi testa om 

Huddingehallen är lika snabb.  

 Sen hade vi även KM på Torvalla under två eftermiddagar och det var en riktig kämparglöd som visade sig i 

bassängen. Alla ville vinna den åtråvärda stormästarbucklan, men den som avgick med segern var Lovisa Klarén. 

Många spännande lopp och ett härligt drag i hallen. KM:et på söndagen avslutades med traditionsenligt luciatåg, där 

vår egen Carin Klasson var Lucia uppvaktad av simmare i de lägre grupperna i luciatåget och fackelbärare i vattnet 

från de högre grupperna. En liten tår föll nog från mångas ögonvrå. 

 Men inte var det slut med detta. Sarah Sjöström och Jessica Eriksson var och tävlade i Danmark på EM och gjorde 

även de fantastiska prestationer. Sarah vann medaljer i flera lopp, både individuellt och i lag. Jessica tangerade sina 

personbästa. Ett stort grattis till er båda.Kolla in bilderna under läs mer! 

 Så var det ju det sista också. Vi hade en insamlingslåda där man kunde skänka pengar till Musikhjälpen och 724 Kr är 

insatta från Södertörn. 

 

Resultat från Södertörnaren 15 dec  

Du har väl inte glömt att rösta?! 

onsdag 04 dec 2013 

Vår alldeles egna Sarah Sjöström är nominerad till 

radiosportens Jerringpris. Tänk att Sarah, som är fostrad i 

Södertörns Simsällskap från dag ett är en av de 14 utvalda 

som tävlar om "folkets pris" i bästa idrottsprestation för 

2013. 

Sarah är nominerad för sitt VM-guld på 100 meter 
fjäril, VM-silver på 100 meter frisim i sommarens 
världsmästerskap i simning i Barcelona. 



Rapport från JSM/SM 

tisdag 26 nov 2013 

Vilket fantastiskt JSM/SM simmarna gjorde. 16 simmare, två tränare, en massör och så jag bildade truppen 
till Göteborg. Stämningen var fantastisk och  positiv energi flödade. Hur gick det då? 

På 29 individuella starter tog sig 18 till A- eller B-final. Vi deltog i 16 lagkapper. VI tog totalt 17 medaljer - 9 
guld, 5 silver och 3 brons. Fyra klubbrekord är nu utraderade och nya rekord satta. Vi startade i 11 
extralopp som resulterade i 7 personliga rekord varav två var JSM-kval. 

Som Johan uttryckte det: "Detta var vårt mest framgångsrika mästerskap på 2000-talet sett utifrån 
truppen. Samtliga simmare presterade och tog stora kliv i sin utveckling". Några satte personliga rekord så 
man tappade hakan! 

Jag vill tacka för att jag fick förmånen att delta och bara tilllägga: SÖDERTÖÖÖÖÖRN!!! 

Cecilia 

Dags för SM i kortbana 

måndag 18 nov 2013 

I morgon åker våra simmare till SM i Göteborg. Tävlingen sker inomhus i 25 m - bassäng. Det är en stor 
trupp på ca 20 personer där vi har simmare som kvalat både individuellt och i lag. Tävlingen pågår mellan 
20-24 november! Vi önskar alla lycka till!  

Du kan följa tävling på livetiming genom att trycka här. 

SÖDERTÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRN!!! 

DM/JDM tävlingen 

måndag 28 okt 2013 

Det var inte bara Södertörnaren som gick av staplen i helgen utan även DM/JDM. Södertörn i samarbete 
med Skuru arrangerade tävlingen och vi vill nu framföra ett STORT TACK till alla som engagerade sig 
oavsett om deras egna barn simmade eller inte. Vi hade också flera yngre simmare som jobbade med ett 
leende på läpparna. 

Våra simmare som deltog i tävlingen gjorde fina resultat. För några som det varit tungt för under en period 
lossnade det och det var riktigt kul! Grattis också till alla medaljer som ni tog både individuellt och i lag! 

GO SÖDERTÖRN! 

 

 

http://www.livetiming.se/live.php?cid=1577


Södertörnaren- vilket tävling! 

måndag 28 okt 2013 

Oj, vilka duktiga simmare vi har i teknikskolan! Trots att tävlingen blev alldeles för lång och det var väldigt 
mycket folk på plats simmade simmarna mycket bra. De som hade tävlat förut slog personliga rekord och 
våra nybörjare vågade och gjorde fina prestationer. Det är inte alla nybörjartävlingar som har 
världsstjärnor som simmar uppvisningslopp, det hade vi! Jessica Eriksson som är en av Sveriges mest 
lovande bröstsimmare och Sarah Sjöström som är världsmästare visade hur man simmade de olika 
simsätten. De delade ut medaljer och autografer - vilken fest! 

Vi vill än en gång tacka alla funktionärer som ställde upp, alla föräldrar och släktningar som hejade, 
simshopen som hade mycket att göra samt alla instruktörer som tog hand om sina simmare. 

För er som tyckte att det var trångt och långsamt så kommer det bli väldigt annorlunda när tävlingen går i 
Torvallabadet, där har vi åtta banor och mycket mer plats! 

Annorlunda träning i Huddinge 

måndag 21 okt 2013 

Att ta sig till badet för att simma kan i bland vara jobbigt, framförallt så här på hösten när det börjar bli 
mörkt och kallt. I onsdags förra veckan fick dock G3 i Huddinge en annorlunda träning. En "ny" tränare dök 
upp på bassängkanten och körde ett superkul pass, utöver det vanliga, enligt gruppens ordinarie tränare 
Chris. Den nya tränare var Sarah Sjöström. 

 

På bilden ser du Sarah Sjöström, Jessica Eriksson och simmarna i G3 i Huddinge. Fotograf - Chris 

 
 



Från Stockholm till Moskva 

måndag 14 okt 2013 

Simning är så roligt! Det mest fantastiska är att oavsett vilken nivå simmaren befinner sig på så kan man 
prestera och slå personliga rekord. I helgen tävlade många av våra simmare på Eriksdalsbadet i UPG 4 och 
slog många persoliga rekord och tog medaljer. För de simmare som aldrig varit med på en UGP tävling är 
det en gigantiskt tävling med många startande och långa pass. Bra jobbat till er alla! 

Men alla simmade inte UPG. Sarah Sjöström och Jessica Eriksson simmade Wolrd Cup i Moskva och gjorde 
fina resultat. Sarah fick med sig ett nytt svenskt rekord hem på 100 meter frisim, tjohoo! 

 

Att värna om varandra 
onsdag 09 okt 2013 

Nu kommer hösten och med det mörkret. Det är viktigt, vid hämtning och lämning av våra barn/ ungdomar 
vid baden, att vi kör väldigt försiktigt. Många barn har inte reflexer, det är mörkt och vi vill inte att det 
händer någon olycka. Så, låt oss värna om varandra! 

SÖDERTÖRN FÅR TRE STORA !!! 

fredag 30 aug 2013 

I går var det kalenderkonferens på 
Eriksdalsbadet där tävlingarna för 2014 
delades upp mellan intresserade simklubbar. 
Södertörns SImsällskap fick tre stora tävlingar. 

 UGP1 25-26 januari 

 Vårsimiaden,distriktstävling 26-27 april 

 SUM-SIM regionalfinal 8-9 november 

Detta betyder att vi måste vässa våra 
funtionärskunskaper, nya som gamla så att vi 
kan vara toppade till SUM-SIM. 

Det kommer två tillfällen nu i höst att börja träna och överkomma eventuell nervositet. Det första är på 
DM som går  26-27oktober i Eriksdalsbadet. Jag vet att det inte är så många simmare från oss som simmar 
men vi behöver många funktionärer ändå. Kontakta Christina Wikell om ni kan jobba något pass. 

Vi kommer också ha ett KM i mitten av December, en simmarfest för stora och små då vi har tänkt att köra 
Södertörnaren samtidigt för våra teknikgrupper. Boka 14-15 december! 

Vilket tävlingsår vi har att se fram emot!! 

 



Uppvaktning på Arlanda 

fredag 09 aug 2013 

Det är inte ofta en simmare i Sverige tar medaljer i sim-VM, nu har det skett, som ni alla redan vet och 
simmaren är vår, Sarah Sjöström. Därför tänkte vi uppvakta Sarah när hon kommer hem till Sverige igen, 
för första gången sen VM. På måndag 12/8 klockan 14.10 ska planet från Berlin landa. Om du vill vara med 
är du välkommen att ta emot Sarah - klä dig göra i Södertörnskläder eller i blått och vitt. Hoppas vi ses!! 

Flightnumret är AB 8098 kolla när planet landar och terminal, det kan vara terminal 2!! 

Ett STORT GRATTIS Sarah! 

måndag 29 jul 2013 

 

Ett stort grattis till Sarah som tog ett fantastiskt VM-Guld på 100 m fjärilsim på tiden 56,53. DU simmade 
fantastiskt!! Det blir en spännande vecka! 

 Intensivsimskola på Höglundabadet 

tisdag 23 jul 2013 

Igår inleddes den andra av sommarens 
intensivsimskoleperioder 
på Höglundabadet i Jordbro. På 
sommarsimskolan har det simmats, badats 
och mycket nytt har lärts ut. Tyvärr 
innebär det att vi inte kan ta emot fler 
anmälningar till intensivsimskolan men 
däremot finns det fortfarande möjlighet 
att boka privatlektioner. Det görs via 
kansliet, på telefontiderna eller via mail. 
Privatlektionerna är 20 minuter långa och 
kostar 150 kronor per tillfälle.  

  

Jag vill passa på, redan nu, att tacka tränarna för ett bra genomfört arbete och hoppas att ni fått en schysst 
solbränna på köpet!  



Följ Sara på VM i Barcelona 

torsdag 18 jul 2013 

 

SimVM startar redan den 19 juli, men själva simningen startar lite senare. 

Den 28 juli till den 4 augusti simmas sim VM i Barcelona. Sarah Sjöström från Södertörns Simsällskap är en 
av de 11 simmare som är uttagna för att representera Sverige. VM-arenan, Piscina Municipal de Montjuic, 
är en klassisk OS-arena med utsikt över stora delar av Barcelona från just berget Montjuic. Sarah har än så 
länge ett VM-guld på meritlistan, som hon tog på 100 m fjärilsim för fyra år sedan. 

Vi önskar Sarah och övriga svenska simmare lycka till under VM. 

Tävlingarna kan bl.a. följas via SVT-sport och SSF Mästerskapssida… 
 
Länk till Mästerskapssidan: http://www.masterskapssidan.se/2013/vm-50-m-28-juli-4-aug-14575211 

Rapport från JSM/SM i Halmstad 

onsdag 10 jul 2013 

Med inledande gråväder avslutades SM-veckan i Halmstad med strålande sol. Södertörns simmare gjorde 
ett mycket bra JSM/ SM. Många personliga rekord både individuellt och i lagkapper. Juniortjejerna 
simmade till sig en otrolig bronsplats i lagkappen om 4X100 meter Medley och vi som stod på läktaren 
kunde knappt prata efter allt hejande. För mig som deltog för första gången som ledare var det fantastiskt 
att se den värme som fanns i truppen. Halmstad gjorde ett mycket bra arrangemang i Brottet. Eftersom det 
är en tradition att man firar medaljer med glass, blev det faktiskt glass varje kväll! Vi kom på tredje plats i 
medaljligan på både JSM och SM, bra jobbat! Nu går de flesta simmarna på ett välbehövligt sommarlov – 
njut! Jessika och Sarah, vi andra har turen att få följa er simning, kör hårt tjejer! 

 

http://www.masterskapssidan.se/2013/vm-50-m-28-juli-4-aug-14575211


Följ Jessica på Universidaden. 

tisdag 09 jul 2013 

Den 10- 17 juli simmas Universiaden i ryska staden Kazan. Jessika Eriksson från Södertörns Simsällskap är 
en av dom 8 simmare som är uttagna för att representera Sverige. Tävlingarna är den 27:e upplagan - och 
är ett av jordklotets största idrottsarrangemang. Den första upplagan av Universiaden arrangerades i Turin, 
Italien 1959 och har sedan dess arrangerats i stort sett vartannat år. 1000 simmare från 77 länder deltar i 
årets tävling. 
  

 
 

Rapport från SUM SSIM 
onsdag 03 jul 2013 

 
Vi kommer hem ifrån ett Sum-Sim med regn, 
hösttemperaturer och storm i ett blåsigt 
Landskrona. Detta till trots har Södertörns 
simmare presterat otroligt bra under tävlingen.  
  
Vi har satt stora personliga rekord, tagit fina 
finalplatser och klättrat i placeringar. Bland annat 
Anton Marijanovics 4:e placering på 100 Ryggism 
med tiden 1,06,02 i finalen trots sin ett år tidiga 
debut. Vilma Unnermark placerade sig på en 7:e 
plats i 200 Ryggsim samt 5:e plast på 100 Ryggsim. 
  

 

  



Sim SM/JSM 2013 

måndag 01 jul 2013 

 

 På onsdagen den 3 juli startar årets SM/JSM, som arrangeras av Simklubben Laxen, i Brottet, Halmstad och 
pågår till den 7 juli. Tävlingen ingår också i SM veckan som pågår under hela veckan 

SUM SIM i Landskrona 

måndag 24 jun 2013 

 
På onsdagen den 26 juni startar SUM SIM, i 
Landskrona för våra ungdomssimmare och 
pågår till söndag 30 juni . Tävlingen simmas i 
erkänt snabba Citdellbadet med saltvatten. 
Onsdags kvällen startar med lagkapper följt av 
individuella grenar + lag övriga dagar. Tävlingen 
simmas i försök 09:00 och finaler 16:00 (onsd 
18:00). 
 
Följande Södertörnsimmare håller vi tummarna 
för: Vilma Unnemark, Greta Nyqvist, Joel Huth, 
Andreas Persson, Davis Stalberg, Dennis 
Marijanovic,Wilmer Tingbrant, Kevin Chong, Anton Marijanovic,Zack Abelsson, Cassandra Engback och 
Alexej Fillinau 
 
Tävlingen kan följas via Live Timing och via Svenska Simförbundets Mästerskapssida. 
 
  

  

http://www.livetiming.se/index.php?cid=1352&session=1
http://www.masterskapssidan.se/2013/sum-sim-50m-26-30-juni-14574953


Hälsning från Italien nr 2 

tisdag 28 maj 2013 

Måndag bjöd på lägrets bästa väder sol och blå 
himmel under hela dagen. Mellan passen passade alla 
på att njuta av solen på den fina strand som finns 
bredvid hotellet. På em simmades lagkapper och lopp 
i inomhus 25:an. 

 

Hälsning från Italien! 

måndag 27 maj 2013 

Våra allra bästa simmare är på läger i Pescara Italien och här kommer en hälsning från vår huvudtränare 
Jens Antlöv  

När vi kom till flygplatsen i Rom så var det ca 23 grader och kvavt. Resan gick vidare med buss mot Pescana som tog 2,5 timmar. 
Strax efter vi lämnat Rom så kom mörka moln och det började vräka ner regn och det blixtrade. Första passet simmades inomhus 
i en 25m bassäng då 50m bassängens filter var trasigt. Dagen efter åkte vi buss i 2,5 timmar till närmaste 50m basäng där vi 
simmade utomhus i regn och blåst. På em klarnade upp och solen sken på oss. Fredag så sken solen för fullt men det vara kallt i 
luften och blåsigt. Utomhus bassängen har dom inte fått ordning på och verkar vara soluppvärmd då den endast håller 20 

grader. Vädret är väl sådär.... knappt 20 grader och blåsigt med mycket moln. 2 dagar återstår till hemresa med 2 dagar 
återstår till hemresa med UGP 3, DM/JDM och mästerskapstävlingarna Sum-Sim och SM/JSM i focus. 

.  

Information kring nyanställningar i klubben 

 
Den 1 juni välkomnar vi Jens Antlöv och Cecilia Loqvist till Södertörns Simsällskap. 
 
Cecilia påbörjar sin tjänst som Verksamhetschef i föreningen. Hon kommer att vara länken mellan styrelsen 
och verksamheten ha personalansvar och det aministrativa ansvaret för breddverksamheten d v s 
simskolan och teknikgrupperna. 
 
Jens kommer vara ansvarig för vår tävlingsverksamhet och ansvara för att våra tränare jobbar mot våra 
uppsatta mål. Han kommer att coacha och stötta våra tränare men kommer också att vara med och träna 



grupper. Johan och Björn gör idag ett bra jobb och kommer i huvudsak att träna samma grupper i 
fortsättningen förstärkta av Jens. Det är viktigt att vi använder våra anställda tränare på hållbart sätt. 
 
Jens kommer att delta som ledare på lägret i Italien. Tanken med det är att han skall lära känna 
tränarteamet och de aktiva innan SM och sommarledigheter. 
 

Snabba simningar i Eindhoven 

tisdag 09 apr 2013 

Sarah Sjöström och Jessica har den gångna helgen tävlat i Eindhoven med bra resultat. 
Världsårsbästa och kval till Universiaden. 

Läs mer 
 

Swim Meet i Burlöv 
tisdag 09 apr 2013 

Tävlingen i Burlöv var en resabort tävling med övernattning. Resultaten var godkända, men inte mer. 
Tävlingen var väldigt långdragen men tävlingspass på över 4 timmar i varm simhall. 

MEDLEY CUP 

onsdag 27 mar 2013 

 Tack vara oss Södertörnare blev det en härlig söndag i nya Tyresö Aquarena! 

Sön 24/3 befann sig grupperna CH, DT och CT samt Sarah Sjöström i Tyresö och bidrog alla till en härlig 
stämning på invigningstävlingen Medley Cup. Även landslagssimmaren Simon Sjödin - som tidigare simmat 
i Södertörn - simmade flera grenar. 
Sarah vann allt hon ställde upp i och flera heat bestod av bara simmare med blåa badmössor med 
Södertörns logga! Många fina resultat blev det! 
  
  

 
 

http://www.sodertornsim.se/arkiv/2013-04/268-snabba-simningar-i-eindhoven/


Sollentuna simfestival 

måndag 25 mar 2013 

Säsongens sista kortbanetävling för Elitgruppen resulterade i flera riktigt bra simningar. Syftet med 
tävlingen för Elitgruppen var att träna på att tävla. Målet var att göra många starter med hög kvalitet. 
Jämfört med tidigare tävlingar under våren så hade vi inte alls lättat något på träningen denna gång, vilket 
jag trodde skulle påverka simmarna negativt. 

 När jag som coach summerar tävlingen finns det väldigt många resultat som jag vill lyfta fram. Om jag 
börjar med tävlingens sista pass så vill jag gratuera Lovisa för vinsten på Simcupen och 3000 kronor. 
Vinnartiden på 100 frisim var 58,30, Lovisas näst bästa tid på sträckan. 
Carin börjar närmna sig 700 poängsklubben. Hennes 4,25,33 på 400 frisim gav 694 FINA poäng och var 
tävlingen högsta. 

Styrelsen 2013 

onsdag 13 mar 2013 

Tisdagen den 12 mars ägde Södertörns årliga årsmöte rum i Kulturhuset, Haninge. 

Här presenteras styrelsen för 2013. 

 

 

  



Grand Prix 2 med Rekord 

måndag 11 mar 2013 

Den andra Grand Prix tävlingen har nu genomförst med väldigt bra resultat för våra simmare. 

David Lind SM kvalade på 200 meter ryggsim och JSM B-kvalade på 100 meter ryggsim. 
Sarah Sjöström vann samtliga sina sträckor där tiden på 400 frisim var nytt Svenska juniorrekord. Sarahs 
tider på 200 frisim 1,56,70 och 100 fjärilsim 57,90 var dessutom världsårsbästa. 

Jessica Eriksson simmade snabbt på bröstsim och börjar nu närma sig kvaltiderna till Universiaden. 
Sara Hägglund-Björklund simmade sin snabbaste 200 medley på över två års tid med tiden 2,26,31. 
Carin Klasson presterade sin näst bästa tid någonsin på 200 fjärilsim på 2,21,43 där hon vände vid hundra 
på nytt pers 1,06,99. 

Lovisa Klarén simmade 50 meter på 30,25 endast en hundradel över sitt personliga rekord. Lovisas tid på 
dubbla distansen resulterade i personligt rekord med sju tiondelar 1,05,90. 
Caroline Speiner simmade 200 meter bröstsim på 2,48,26 en sänkning av sin tid från GP 1 med nästan sex 
sekunder. 

Sammanfattningsvis en väldigt bra helg för Södertörns elitsimmare. Vi ligger bättre till än planerat och jag 
som coach ser framemot fortsättningen. 

Södertörn stärker tränarkåren 
fredag 22 feb 2013 

Södertörns Simsällskap är väldigt glada att kunna presentera Jens Antlöv som ny huvudtränare för 
föreningen, Jens Antlöv är idag huvudtränare i Falu SS. Jens påbörjar sin tjänst den 1:a juni. 

Jens har en bakgrund som f.d. aktiv simmare i Ösmo Simsällskap där han även blev tränare 1980 och 
sedermera huvudtränare. 1996 flyttade Jens till Falun och började som huvudtränare. Jens har en gedigen 
kompetens och utbildning samt har bl.a. erfarenheter som landslagstränare för juniorlandslaget. 

Bakgrund till rekryteringen 

Efter att det blev klart att Carl Jenner skulle lämna föreningen vid årskiftet för tjänsten som tränare i 
Simförbundet har det diskuterats hur vi skall organisera vår tävlingsverksamhet. Hur kan vi på bästa sätt 
utnyttja våra resurser och kunna ge våra simmare och ideella tränare det stöd de behöver? Våra 
heltidsanställda tränare kommer att få nivåansvar från D-grupper upp till Elit-grupp och för att ersätta Carl 
och få teamet av tränare komplett rekryterade vi en Huvudtränare för tävlingsverksamheten. Tidigare har 
vi haft två roller, den ena Elittränare och den andra Chefstränare. Rollfördelningen har varit otydlig, 
speciellt sedan vi har expanderat och anställt två simtränare till. Vi tror och hoppas att alla simmare och 
grupptränare kommer att känna mer stöd från föreningen avseende alla relevanta områden.  

Hälsningar Styrelsen genom 

Lennart Olsson 

Ordförande 



 Södertörn på tävlingsresa i Jämtland 

torsdag 21 feb 2013 

På fredag morgon åker drygt 70 simmare och ledare till Östersund för att tävla på Brunflo Cup. 
Förväntningarna är stora och ni följer tävlingen via live timing 

Framgång på Seriesim 

måndag 18 feb 2013 

Södertörns Simsällskap hamnade på en fin andra plats efter söndagens första deltävling i Seriesim. Laget 
tillsammans med ansvarig coach Björn Reinholdz gjorde många fina prestationer. 

Stort Grattis till alla duktiga simmare och ledare! 

Järfälla Nationella 

måndag 18 feb 2013 

Säsongens tredje tävling tillända med många riktigt bra resultat. Sträckor över 100 meter har fungerat bäst 
hittills för gruppen. 
 

Södertörns SS prisade på gala 

lördag 02 feb 2013 

Fredag den 1 februari arrangerade Haninge kommun sin årliga idrottsgala på Kulturhuset. 
Södertörns SS hade flertalet nominerade i olika kategorier. 

Sarah Sjöström vann priset för årets kvinnliga idrottare. 
Jessica Eriksson vann pris för årets unga kvinnliga idrottare. 
 
Södertörns Simsällskap vann även pris för årets förening i Haninge kommun ett pris som alla medlemmar 
får känna sig stolta över. 

Stort Grattis! 
 

 Sarah årets simmare i Sverige 

fredag 01 feb 2013 

Vi gratulerar Sarah Sjöström som idag utsågs till 2012 års bästa kvinnliga simmare. 
Årets simidrottstränare går till Carl Jenner som var verksam i Södertörns SS 1996-2012. 

Vi gratulerar Sarah och Carl för utmärkelserna och önskar fortsatt lycka till. 

http://www.livetiming.se/results.php?cid=1292


Grand Prix i Uppsala 

tisdag 29 jan 2013 

 Årets första tävling, Grand Prix i Uppsala blev en rolig tillställning för Södertörns simmare. 
Samtliga gick till final på en eller flera sträckor. 
Sarah Sjöström vann pris för bästa prestation under tävlingarna med 880 FINA poäng. 
Fler prestationer: 

Intressant helg 

fredag 25 jan 2013 

Till helgen kommer stora delar av Södertörns tävlingssimmare tävla. 

Elitgruppen åker till Uppsala för att simma den första deltävlingen i årets Grand Prix. 

A-D grupperna försvarar Södertörns färger på Torvalla, där UGP 1 avgörs. 

  

Grattis Anton 

söndag 02 dec 2012 

 

 Anton Marijanovic blev utsedd till bästa prestation under försökssimningen på Julklappsdoppet. 

 



Föreläsning med Tony och Magnus 

torsdag 29 nov 2012 

Haninge kommun bjuder in till en exklusiv föreläsning om träning, lagbygge och föräldrarskap med Tony 
Gustavsson och Magnus Hedman. 

Datum: Torsdag 6 dec 

Plats: Haninge kulturhus 

Tid: kl 18:30-20:30 

FRI ENTRÈ 

 

Halva SM genomfört 
lördag 24 nov 2012 

Efter halva SM genomfört kan vi konstatera att Södertörns simmare fått till en bra form. 

På torsdagen vann Sarah Sjöström Guld på 200 frisim med tiden 1,54,78. 

Jessica Eriksson stod för fredagens bästa prestation på 50 meter bröstsim där hon knep silvert med det nya 
klubbrekordet 31,30. 

Fler fina resultat de två första dagarna var Carin Klassons personliga rekord på 200 fjärilsim med tiden 
2,18,72 och en nionde placering. Laget på 4*100 frisim gick till final som åtta med tiden 3,50,19, väl i 
finalen sänktes tiden till 3,45,17. Lovisa 57,73 Sarah 52,29 Jessica 56,71 och Sara HB 58,44 vilket 
resulterade i en slutlig femte plats. 

 På torsdag börjar SM 

tisdag 20 nov 2012 

Torsdag 22 november börjar SM nere i Helsingborg. 

Södertörn skickar en liten men tapper skara simmare med flera finalchanser. Vi ser framemot fina tävlingar 
och håller tummarna på framskjutna placeringar. 

 Södertörns SS önskar simmarna lycka till! 

  



Riggning World Cup 

torsdag 04 okt 2012 

Meddelande från simförbundet: 

Vi har stött på problem med botten på Eriksdalsbadet och behöver därför extra hjälp att lägga i bryggorna 
redan under onsdagen den 10 oktober. 

Har du möjlighet att hjälpa till med riggningen på onsdag så anmäl dig HÄR.  

Vi tar tacksamt emot hjälp med av och påriggning även under de andra dagarna. Alla som hjälper till att 
rigga får två entrébiljetter till tävlingsdagarna. 

Äntligen OS 

fredag 27 jul 2012 

Idag börjar OS i London med invigning och redan i morgon får vi se Sarah Sjöström i vattnet, hon börjar 
med 100 fjäril. Försöken simmas kl. 11 och finaler 20.30, läs om Sarah och de andra svenska simmarna på 
Simförbundets mästeskapssida. 

Vi i Södertörn önskar Sarah och alla svenska olympier lycka till ! 

 

Sumsimguld till Vilma Unnermark! 

tisdag 24 jul 2012 

Sista dagen i Borås fick vi vår andra simmare på prispallen detta sumsim. Vilma slog till med medalj av 
ädlaste valör genom att vinna stort i 200ry! Efter försöksheatet hade Vilma den bästa tiden till final och väl 
i finalen fortsatte hon simma fort och vann med flera sekunders marginal till resten av fältet. GRATTIS till 
dig Vilma! 

I final fanns också Sara Hägglund-Björklund i 400 my. Sara tog en fjärdeplats efter ett fint lopp i denna tuffa 
gren. 

Tjejerna startade även i lagkappen  4x 100 my och slutade sjua. I laget simmade Vilma Unnermark, Sara H-
B, Carin Klasson o Josefin Hallman. 

Övriga simmare i vattnet. Carin Klasson och Greta Nykvist i 100fr, Josefin Hallman i 400my och Niclas 
Hvalgren i 200fj. Niclas fick till ett bra lopp och persade ca 3 sek. Det räckte inte till final, men  väl några 
placeringar uppåt i resultatlistan! 

Efter avslutad mästerskapssommar tar nu alla simmare – utom Sarah- en välbehövlig paus på några veckor 
innan det åter är dags att inta vattenläge. 

Glad sommar alla simmare och föräldrar! 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEQ4a2IyeldtQUx4RzRwckFnRGhSNVE6MA
http://mss.simforbundet.se/category/os-i-simning/


Sol i Borås tredje dagen 

söndag 22 jul 2012 

  

I vattnet hade vi på lördagen en sumsimdebutant, Zack Abelsson, som  startade i 100fj och knaprade en 
knapp sekund på sitt pers. Grattis Zack till en fin debut i mästerskapssammanhang! 

Andra Södertörnssimmare idag var Niclas Hvalgren-även han 100fj,SaraH-B,Josefin Hallman o Carin Klasson 
i 400fr och så i 100ry Vilma Unnermark, Greta Nykvist och Josefin Hallman. 

Till final kom Sara o Vilma i resp. grenar. Sara slutade femma o Vilma fyra. 

Direktkvalade till final var också tjejernas lag i 4x200fr. Laget slutade på fjärdeplats. I laget simmade Josefin 
Hallman, Sara Hägglund-Björklund, Carin Klasson och Greta Nykvist. Greta stod för en rejäl prestation när 
hon på sista sträckan sänkte sin personliga tvåhundring med ca 3 sek och därmed gjorde lagets snabbaste 
sträcka! 

Fredag i Borås=regn-sol-simning 

lördag 21 jul 2012 

Andra dagens tävlingar betydde för Södertörns del  10 försökssimningar och 4 finalplatser. 

Vilma Unnermark simmade final i både 100fj-en femteplats- och 200my- sjunde plats. 

Sara Hägglund-Björklund simmade också 200my-åttonde plats. 

Carin Klasson simmade 200fr och hamnade på sjunde plats. 

Övriga förmiddagssimningar var Carin Klasson 100fj,Erik Reinholdz 100ry, Greta Nykvist 200my o 200 fr och 
Josefin Hallman 200my o 200fr. 

Vi föräldrar bjöds även idag på glädje, tårar, pers, JSMkval, dramatik, regn o sol. Precis som det SKA vara 
ett ungdomsSM! 

 

Sumsim i Borås. Medalj första dagen! 

fredag 20 jul 2012 

 19-22 juli simmas ungdomsSM i Borås och Södertörn är förstås där. 

Redan första dagen bjöd på framgångar. Carin Klasson, som varit inne i en ganska tung period, slog till med 
en silvermedalj i 200 fj. Carin, som hade snabbaste försökstiden, bjöd på en riktig rysare i finalen, där hon 
efter att ha legat några  sekunder efter ledande Jonna på sista 50 sträckan plockade in nästan hela 
försprånget och gick i mål ca 5 tiondelar efter en mycket trött etta. Ett styrkebesked från Carin, som gjorde 
tiden 2.21.59 i finalen. Grattis! 



Södertörns tjejer simmade också lagkapp 4 x 100m fritt. Laget slutade femma efter en mycket jämn o fin 
insats från hela laget.I laget simmade Greta Nykvist, Sara Hägglund- Björklund, Josefin Hallman och Carin 
Klasson. 

Övriga simmare i vattnet denna dag var Erik Reinholtz 200ry och Sara Hägglund-Björklund 800 fr. 

 SimSMs sista dag 

måndag 02 jul 2012 

och simmarna börjar bli lite slitna. Det hindrade dock inte vår treklöver av medleytjejer Anna Lillieström, 
Jessica Eriksson och Sara Hägglund-Björklund att samtliga ta sig till B-final i 200my. B-finalen vann Anna 
med Jessica o Sara 3 resp 8. Starkt tjejer! 

Övriga simmare i vattnet denna dag: Jocke Hvalgren 100fj, Anna Lillieström som även startade i 50 fr, 
Caroline Speiner 200my och dessutom två lag i damernas  4x100my. Inget av lagen tog sig till final, men alla 
simmare gjorde bra ifrån sig. I lag 1 som slutade 12a simmade Vilma Unnermark, Jessica Eriksson, Carin 
Klasson o Anna Lillieström. Lag 2 som bestod av Greta Nykvist, Caroline Speiner, Josefin Hallman o Sara 
Hägglund-Björklund slutade på 28e plats. Man ska då tänka på att sammanlagt 43 lag startade. 

Som lite kuriosa kan noteras att Södertörn i detta SM gjorde 51 starter (om man räknar ett lag = en start, 
annars blir det ännu fler eftersom vi hade 5 lagkappsstarter) 

För några i truppen var detta den sista tävlingen före sommarupphållet medan andra reser vidare till Borås 
och Sumsim om ett par veckor. Någon tänker också åka lite längre och drar till OS i London i augusti. Lycka 
till Sarah! Vi hoppas att du är frisk och kry snart och kan fortsätta förberedelserna! 

 

Jessica igen! 

söndag 01 jul 2012 

Lördagspassen avverkades i strålande sol, trots hot om oväder tidigare i veckan. 

Strålande var också Jessica som tog en TREDJE JSM-medalj denna dag-ett silver  på 100br! A-final  blev det 
på eftermiddagen o där slutade hon sjua. Härligt Jessica! 

Gick till A-final gjorde även Sara H-B. I hennes fall  var det fråga om 400my.En fin fjärdeplats i JSM-finalen 
räckte precis till kvalificera henne för eftermiddagens final och där blev det en sjätteplats. 

Övriga simmare i vattnet denna dag: Carin Klasson 100fj o Caroline Speiner  100br.Caroline simmade sitt 
säsongbästa idag o visade att hon är på gång igen efter en sjukdomstyngd vår. 

Vi hade också ett lag i damernas 4x200fr. Vi hade kvalat med två lag men med både Sarah Sjöström o 
Emma Gustavsson i sjuksängen blev vi tvungna att stryka ett. 

I laget simmade Jeanette Björklund, Anna Lillieström, Carin Klasson o Josefin Hallman. Tjejerna kom inte till 
final, men gjorde ändå bra lopp allihop. Bäst gick det för Jeanette som satte sitt första SM-kval  efter 
comebacken. Grattis Jeanette! 



Norrköping dag 3 

lördag 30 jun 2012 

 Även idag slog Jessica till med en JSM-medalj. Denna gång ett brons i grenen 50br.GRATTIS! 

Jessica gjorde en tid som även räckte till eftermiddagens SM-final. Hon lyckades inte riktigt lika snabbt där 
och slutade på åttondeplats i en mycket tight fight med Sveriges övriga elit i grenen. 

Vi hade två simmare till i eftermiddagens finalpass: 

I grenen 200 ry simmade sig Vilma Unnermark till B-final. Där placerade hon sig fyra. Hon var för övrigt 
yngsta tjej i ryggsimsfinalerna. Starkt jobbat Vilma! 

Anna Lillieström är riktigt i slag här i Norrköping. Hon simmade sig till B-final  i både 100fr o 50br. 7 resp 6 
plats. 

Övriga Södertörnssimmare i vattnet denna tredje SM-dag  var: 

Marcus Hagström 100fr o 50br och Joakim Hvalgren-även han i 100fr o 50br(där han för övrigt gjorde ett 
RIKTIGT  bra lopp) 

  

  

 

JSM-silver till Jessica! 

fredag 29 jun 2012 

Vid andra dagens simningar i Norrköping tog Jessica Eriksson hem en silvermedalj till sig o Södertörn i 
grenen 200 bröstsim! Grattis Jessica!Hon gick även vidare till eftermiddagens SM-final där hon slutade på 
sjunde plats i stenhård konkurrens med Sverige-eliten. 

I 200fr slog Anna Lillieström,som simmade i första heatet, till med 2.08.74 - en tid som kvalificerade henne 
till en B-final Hon slutade där åtta..  

I vattnet denna dag hade vi också Emma Gustavsson 50fj, Marcus Hagström200my,Caroline Speiner o Sara 
Hägglind-Björklund 200br,Joakim Hvalgren 50fr o Carin Klasson 200fr. 

 

SMs första dag 

torsdag 28 jun 2012 

Under den inledande SMdagen hade Södertörn de flesta ur vår trupp i vattnet. Joakim Hvalgren 50fj,Sara 
Hägglund-Björklund 400fr,Vilma Unnermark 100ry, Marcus Hagström 100br o 200 fr,Carin Klasson o Emma 
Gustavsson 200fj. Dessutom ställde vi upp med två lag i damernas 4x100fr. Bäst lyckades denna dag Emma 
o Carin som tog sig till B-final där de slutade 4 resp 6. 



 SM/JSM i Norrköping 

tisdag 26 jun 2012 

 

Idag tisdag 26 juni åker en trupp Södertörnssimmmare till Norrköping för att avvverka årets SM/JSM i 
långbana. Tävlingen går av stapeln i Centralbadet mitt i Norrköping. 

Vi önskar simmare och ledare lycka till, med förhoppning om många goda resultat i bassängen. 

Här kan ni läsa allt om tävlingarna http://mss.simforbundet.se/ 

Första dagen på Vårsimiaden avklara 

lördag 02 jun 2012 

Första dagen på Vårsimiaden avklarad - med bravur!" 
Våra yngsta simmare har idag simmat fort i Södertälje! Anton Marijanovic tog guld på 200 frisim och silver 
på 100 fjäril på förmiddagen, och pojkar 12-13 år på 4x100 medley tog en fin 4:e plats. På eftermiddagen 
simmade pojkar och flickor 11 år och yngre lagkapp 4x50 frisim - helt fantastiskt! Först simmade flickorna 
(Tina Shahmalekpour, Rebecca Zerne, Emma Roloff och Isabella Tegman) och när tränare och föräldrar 
förstod att flickorna hade möjlighet till medalj visste ljudnivån inga gränser. Ett brons blev det till slut! 
Sedan var det dags för pojkarna (Elliot Nyström, Philip Carlsäter, Adam Sehmi och Alexis Camacho) - och de 
ville ju inte vara sämre! Jaana fick nästan hjärnblödning då pojkarna hade chans på silver! 

 

Guld igen av Sarah 

onsdag 23 maj 2012 

http://mss.simforbundet.se/


Ikväll slog hon till igen, Sarah Sjöström vann sitt första internationella mästerskap, EM-Guld på 100 frism.  I 
finalen slog hon regerande OS-mästaren och världrekordhållaren Britta Steffen. 

Stort grattis Sarah! 

EM-Guld till Sarah 
tisdag 22 maj 2012 

Sarah Sjöström tog sin första internationella mästerskapsmedalj på distansen 50 fjärill ikväll på EM, tiden 
26,54 är också nytt Svenskt juniorrekord. Igår tog också Sarah tillsammans med Ida-Marko Varga, Michelle 
Coleman och Gabriella Fagundez ett silver på 4x100 meter frisim. I morgon väntar en spännande final på 
100 frisim. 

Stort grattis Sarah! 

Läs mer på simförbundets mästerskapssida. 

Träningsläger i Spanien 

måndag 30 apr 2012 

Nu när vi kommit tre dagar in på lägert i Torremolinos, har ingen ännu behövt smörja in sig med 
någon skolskyddsfaktor. Den sammanlagda temperaturen summerad under tre dagar ligger på knappt 28 
grader. Trots regn, blåst och kyla har simmarna gjort fina prestationer på träningarna. 

Hotellet som vi bor på är fint med ett bra kök. Buffé till samtliga måltider håller verkligen humöret och 
återhämtningen uppe. 

När vi avslutade dagens sista träningspass blev vi väldigt förvånade när vi mötte både Motala och Sjöbo 
simmare, som var redo att hoppa i vattnet. Det har blivit lite av ett svenskläger här nere i södra Spanien. 
Sedan tidigare ligger Smålands simförbund på läger med ett 30-tal simmare, samtidigt som Jennie 
Johansson(simmar 100 bröstsim på OS) från Upsala SS och Mattias Carlsson(Svensk rekordhållare på 
ryggsim) från Uddevalla SS gästar vår trupp under detta läger. 

Vi hoppas nu på att solen skall titta fram, så kommer ett redan bra läger bli ännu trevligare. Ha det så bra 
hemma och följ våra uppdateringar via hemsidan. 

Elitgruppen påväg mot Spanien 

fredag 27 apr 2012 

Lördag morgon beger sig tränarna Carl, Johan och Björne tillsammans med 20 simmare från A & 
Elitgruppen till Torremolinos för en veckas läger i långbana. 

Torremolinos ligger utanför Malaga i södra delarna av Spanien. 

Vi skall försöka hålla er hemma i Sverige uppdaterade om vad som händer på lägret. 

http://mss.simforbundet.se/category/em-i-simning-50-m/em-dag-2/


Lägerdag 4 i Borås 

söndag 15 apr 2012 

 
Nu börjar lägret närma sig sitt slut och alla simmarna (och tränarna) är lite trötta. En del av träningen har 
bestått i att gå upp och ner för den långa backen till maten. Idag gjorde vi vår 20:e promenad när vi gick 
tillbaka från middagen – men vi behöver ju den energin (maten) som bjuds  på toppen av backen för att 
orka träna, och så är det ganska trevligt att se tigrar och geparder m fl djur. Kanske blir det också lättare på 
Fys:en när vi tränat benen så mycket! 

Idag åkte Björn och Tommy hem med tåget men Jaana och Moa är kvar och de har lovat köra hårt med oss 
på passet i morgon bitti (men vi har hört något om gemensamma lagkapper...) 

Läs mer 
 

Juniorrekord av Sarah 
lördag 14 apr 2012 

Under tävlingarna i Eindhoven satte sarah Sjöström nytt Svenskt juniorrekord på 50 meter frisim med tiden 
24,63 

Vi gratulerar Sarah och önskar lycka till på resten av tävlingarna. 

 

Lägerdag 3 i Borås 

fredag 13 apr 2012 

Visst är det fredag den 13:de, men några skador inträffade. Vi hoppas alla att de mår bättre imorgon. 

Vi hade ett roligt pass på den tidiga morgonen, men lite morgonpigga simmare fanns.  
Efter lunchen hade A och B gruppen springpass här i närheten. C-gruppen därimot hade en uppgift att klara 
en hinderbana på zoot, inte nudda marken-banan! Den som hade sämst tid fick sova i A-killarnas rum 
under natten och städa RUM 27 (d.v.s Björnes, Tommys och Moas rum) INTE KUL! Men som tur är våra 
tränare snälla och låter oss vila och städa våra egna stugor. 

Kvälls passet var jobbigt för oss   
 alla, men roligt måste man erkänna att det var. Och för oss mindre simmare så hoppas vi på att vi 
förbättrats till tävlingen nästa helg; Saltis Cup nämligen. 

Nu är alla trötta, och en god natts sömn väntar i våra fina stugor.  
GOD NATT! 

Med Vänliga Hälsningar, Zebragatan 29 och Elephantvägen 43 
  

http://www.sodertornsim.se/arkiv/2012-04/171-lagerdag-4-i-boras/


Lägerdag 2 i Borås 

torsdag 12 apr 2012 

Idag är det den andra dagen i Borås!  
Vi vaknade strax före kl 6 för att äta frukost och sedan gå och träna. 

Efter träningen fick vi möjlighet att utforska djurparken och ha lite ledig tid. 

Till lunch fick vi goda hamburgare och ett "roligt" konditions-pass väntade oss på eftermiddagen. Efter 
träningen fick vi tid till att äta kvällsmål och göra oss i ordning för en god natts sömn! Både simmare och 
tränare verkar ha haft väldigt roligt och trevligt under tiden vi har varit här! 

Hoppas att allt är bra hemma i Stockholm. 

Mvh stuga 28 på zebragatan 

Lägerdag 1 i Borås 

torsdag 12 apr 2012 

  
Rapport från A-, B- och C-gruppernas träningsläger – Dag 1 
34 glada simmare och fyra ledare hälsar från Borås. Denna första kväll är det vi lite äldre från A-gruppen 
som sköter rapporteringen. Efter en problemfri tågresa där alla tillslut lyckades både gå på och av på rätt 
ställe (trodde vi i alla fall) anlände vi till ett middagsslumrande Borås. Sedan blev det ett tags väntan på en 
kort taxiresa som visade sig gå till tågstationen precis innan Borås, där vi alltså kunnat hoppa av med 
gångavstånd till simhall och boendet på Zebravägen, om vi hade vetat det i förväg.  
 

Onsdag 11 april stora resedagen 
onsdag 11 apr 2012 

Onsdag 11 april är en resedag för några medlemmar i Södertörns SS. 

Carl Jenner och Sarah Sjöström är på väg mot Eindhoven för att tävla i deras Swim Cup. Samtidigt har Björn 
Tollerud, Tommy Aspvik, Moa Unnermark och Jaana Kallvikbacka tagit med sig 34 simmare från A, B och C-
grupperna till Borås för ett fem dagar långt läger i långbana. 

Simmarna på läger i Borås kommer under slutet av veckan berätta hur lägert går. Vi hoppas att ni får det 
riktigt trevligt. 

Vi önskar även Carl och Sarah lycka till i Holland. 

Simiaden läger 

torsdag 05 apr 2012 



Vi får gratulera Amanda Carlbom och Anton Marijanovic som blivit uttagna till Simiaden läger i Uppsala 28-
29 april. 

Grand Prix på Eriksdal 

måndag 26 mar 2012 

 
Under helgen avgjordes Grand Prix 3 tävling, i Eriksdalsbadets inomhus 50:a. 
Från Södertörn ställde 10 simmare upp och med blandade resultat. 
  
Sarah Sjöström vann pris för tävlingarnas bästa prestationer. Hon vann 50, 100 och 200 frisim samt 50 och 
100 fjärilsim. 
Till final tog sig Vilma Unnermark på 200 ryggsim med det personliga rekordet 2,22,39 
Sara Hägglund-Björklund på 400 medley med 5,09,81 
Carin Klasson på 200 fjärilsim med 2,24,61 
Bra simningar för tjejerna.  I övrigt kan noteras Josefin Hallmans resultat på 200 medley med tiden 2,32,96 
  

Nästa gång dessa simmare ställer sig på startpallen är GP finalen 21-22 april även den på Eriksdalsbadet. 

Tack för all hjälp! 

söndag 25 mar 2012  

Ett stort tack till alla funktionärer, föräldrar och tränare som var med och arrangerade UGP i Torvalla. Ni gjorde ett fantastiskt 
jobb !  
  
Hälsningar 
Annalena för Södertörns arrangemangs kommittè 
 

Utmanaren 
tisdag 28 feb 2012 

Årets första utmanartävling blev en succé. Lördagen den 25 februari samlades över 100 barn från Södertörns 

Simsällskaps teknikverksamhet i Vårby simhall för att deltaga på sin första tävling. Förväntningarna från 200 

påhejande föräldrar, vänner och släktingar var höga. Barnen hade möjlighet att simma 25 meter ryggsim, frisim och 

bröstsim. Parallellt med tävlingen så bjöd föreningen på omtyckt fika och  simshopen hade öppet för försäljning. 

Huvudsaken för dagen var inte att simma snabbt och vinna medaljer. Utan målet var att introducera 

teknikverksamheten för en eventuell framtid som tävlingssimmare samtidigt som vi ville sprida glädje och 

engagemang.  Södertörns Simsällskap vill tacka alla barn, ungdomar, föräldrar och framförallt medarbetare som 

gjorde denna dag möjlig. Se nu till att ha fortsatt roligt i bassängen så ses vi på nästa utmanare söndagen den 20 maj 

i Torvalla. 

 

 



Simskola för barn med extra stöd 

torsdag 09 feb 2012 

 

 

 

Dag 4; Medaljer och rekord 
söndag 29 jan 2012 

 

Södertörn är kända för att kunna avsluta starkt på olika 
mästerskap. Trenden höll även i sig 

när fjärde och sista dagen skall summeras. Finalpassets 
första individuella final var damernas 

100 fjärlisim. Sarah Sjöström  vann på tiden 56.70. 

Ett par grenar senare vart det återigen dags för Sarah att 
simma final. Denna gång på 50 frisim. 

Sarah krossade sitt personliga och tillika Svenska 
juniorrekord. 

Sluttiden landade på 23.82. Det är en sänkning av rekordet med 43 hundradelar. 

 



Mästerskapets sista gren var damernas 4x100 medley. 
Tjejerna från Helsingborg var på förhand 

favoriter. 

På första sträckan simmade Södertörns Sara 
Hägglund-Björklund en snabb hundring 

ryggsim på 1:05.24. Andra sträckan Jessica Eriksson på 
bröstsimmet. Hon öppnar i rasande fart 

första femtian 31.54. I mål landar tiden på väldigt fina 
1:07.78. Södertörn är nu tre sekunder 

efter Helsingborg. Fjärilssträckan tog Sarah Sjöström hand om. De tre sekunderna var nästan 

inhämtade efter första femtian. Sarah simmar  upp Södertörn i ledning och i mål på fantastiska 55.51. 

Josefin Hallman hoppade i på sista sträckan. När Helsingborg kommer jagandes gör josefin sin 

bästa simning under mästerskapet. Med sträcktiden 58.65 och sluttiden 4:05.18 simmar hon hem 

guldet till Södertörn. 

Värt att nämna var att Sarahs fjärilstid i lagkappen var snabbare än alla lags frisimssträcka. 

Framtiden för lagkappslaget ser ljus ut då alla har minst ett år kvar som juniorer. 

Bra jobbat! 

 

Dag 3; Svenskt rekord 
lördag 28 jan 2012 

Dagens finalpass började på samma sätt som gårdagen avslutades, med medalj i tjejernas 

lagkapp. Hanna Gustavsson, Jessica Eriksson, Sarah Sjöström och Frida Truvé var kvartetten 

som lyckades simma till sig en silvermedalj på 4x50 medley. 

Efter gårdagens svenska rekord på 200 medley av Sarah var det nu dags för henne att simma 

final på 100 frisim. Första femtian öppnade Sara på 25.46. I mål slutade tiden på 52.15, vilket 

är ett nytt svenskt rekord på distansen. Det gamla rekordet var Therese Alshammars och tolv  

år gammalt. 



 

Ett par grenar senare simmade Jessica Erisson final på 100 bröstsim. Jessica låg tvåa till final  

efter ett nytt personligt rekord i försöken 1:08.75. I finalen landade Jessicas tid på 1:09.11.  

Tiden resulterade i ytterligare ett silver. 

 

Kvällens sista damgren var 4x200 frisim. Södertörns tjejer lyckades även i denna lagkapp  

att ta medalj. Det blev en bronspeng för Sara Hägglund-Björklund, Jessica Eriksson,  

Sarah Sjöström och Josefin Hallman. 

Grattis! 

Dag 2; Medaljregn och Svenskt rek 

lördag 28 jan 2012 

Dag två under det Svenska juniormästerskapen har många Södertörnssimmare imponerat. 

Caroline Speiner slog ett nytt fint personligt rekord på 200 medley med tiden 2:24.74. 

Tävlingarnas hittills bästa prestation stod klubbens Sarah Sjöström för när hon under finalen på 

200 medley slog ett nytt Svenskt rekord med tiden 2:08.17 



 

Ett par minuter senare var det dags för Sarah och Jessica  att simma final på 50 bröstsim. 

Sarah vann på tiden 31.54 och Jessica blev trea med tiden 31.80. 

 

Finalpassets näst sista gren var tjejernas 4x100 frisim. Södertörn slutade på en tredje plats 

och knep klubbens fjärde medalj för dagen. 

I laget simmade Jessica Eriksson, Sara Hägglund-Björklund, Sarah Sjöström och Josefin 
Hallman.                                                                                                                                        

Stort grattis! 

 

JSM dag 1, Jessica kniper silver. 

fredag 27 jan 2012 

Svenska Juniormästerskapen i simning arrangeras  på Vilundabadet av Väsby Simsällskap. 

Under första finalpasset simmade Södertörns Jessica Eriksson till sig ett silver på 200 bröstsim. Tiden 
landade på 2:27.87. Stort grattis! 



 

Junior SM till helgen 

tisdag 24 jan 2012 

 

Till helgen 26-29 januari avgörs Junior SM i Väsby. 

Södertörns SS skickar 7 individuellt kvalade simmare samt 3 lagsimmare för att försvara föreningens färger. 

Flera medaljchanser finns med Sarah Sjöström och Jessica Eriksson i spetsen. 

 Utmaningen 

tisdag 24 jan 2012 

Carins Klassons utmaning 60*200 frisim antogs av A och B-gruppen i Söndags 22 januari. 
  

Många i grupperna simmade alla 200:ar men den som satte nytt Södertörns REKORD var Kristian Persson 
som simmade 75*200m frisim. 
Vi tränare på kanten var fulla av beundran för simmarnas inställning till detta låååånga simpass. 
  

Tack även till familjen Reinholdz för provianten under passet. 
Tränarna 

 

Vuxensim i växande Vårby simhall 

söndag 08 jan 2012 

Verksamheten i Vårby simhall växer. Över 300 barn beräknas vara verksamma inom simskolan i Vårby 
under våren 2012. I takt med ökad verksamhet så ger vi nu även vuxna möjlighet att lära sig simma. De 
som redan kan simma ger vi även möjlighet att vidarutvecklas och lära sig att crawla. 



Södertörns Simsällskap erbjuder under vårterminen 2012 vuxensim. Kurserna är individuellt upplagda och 
vi arbetar med varje enskild individs behov. Vi startar onsdagen den 11 januari. Vi tar även emot 
anmälningar löpande under terminen. 

Vi kommer ha undervisning onsdagar  20:00-21:30 samt söndagar 19:00-20:30. 

För mer information klicka dig vidare och läs mer. 

Sarah klar för OS 

tisdag 18 okt 2011 

Tisdagen den 18 oktober gjorde SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) den första uttagningen till OS-truppen 
mot London 2012. Sarah Sjöström är en av de första 40 som blivit uttagen. 

Vill ni följa Sarah förberedelser inför OS så kan ni klicka in er på hennes 
hemsida http://www.sjostromsarah.se/ 

Stort grattis! 

Falun dag 2 

söndag 24 jul 2011 

Idag hade vi fler blå mössor i bassängen med många starter under förmiddagen. Bl a Erik Reinholtz, som 
gjorde debut i dessa sammanhang i 100m rygg, där han gjorde ett fint lopp.  
Till eftermiddagens final hade vi tre tjejer som startade i fem grenar. Caroline Speiner -200 my, Vilma 
Unnermark-200 my o 100 fj och Sara Hägglund Björklund-200 my o 200 fr. Sara HB var den som nådde 
längst genom att ta det här mästerskapets första individuella medalj-ett brons i 200 my! 

Förutom detta simmade både pojkar y och ä lagkapp i 4 x 200 fr. Där lyckades pojkar 15 o y bäst med en fin 
sjundeplats.  lagen simmade -för pojkar 16-17- Markus Kron, David Lind, Niclas Hvalgren ochMarkus Stolt 
och i pojkar 15 år o yngre simmade Denis Marijanovic, Joel Huth, David Stalberg och Andreas Persson. 

Stor tävlingshelg 
fredag 20 maj 2011 

Denna helg är nästan alla våra tävlingssimamre i vattnet på 2 olika tävlingar.  De yngre simmarna är i 
Linköping och simmar Filbyter Cup som startar redan idag, länk till resultaten hittar du här. 

I Stockholm simmar Elit- och A-gruppen Neptuniaden som går i Eriksdalsbadet, resultat från den tävlingen 
hittar ni här. 

Lycka till allihopa! 

  

http://www.sjostromsarah.se/
http://livetiming.se/results.php?cid=706&session=0&all=1
http://livetiming.se/results.php?cid=764


Rekord av Sarah 

lördag 12 mar 2011 

Sarah Sjöström har ikväll haft väldigt fina simningar i finalerna på Amsterdam swim cup i långbana. 

Hon startade kvällen med Svenska juniorrekord på 50 frisim med tiden 25,20 en putsning av det gamla 
rekordet med 14 hundradelar. Sarah fortsatten sen av bara farten med att sätta Svenska seniorrekord på 
200 frisim med tiden 1,56,91 en förbättring av sitt eget gamla rekord med 43 hundradelar. 

Det visar sig att Sarahs tre veckor på hög höjd i Sierra Nivada har gett resultat direkt. 

Södertörns SS gratulerar Sarah och önskar henne fortsatt lycka till! 

Elitgruppen julavslutning 

måndag 10 jan 2011 

 

Elitgruppen avslutade innan den välbehövda julledigheten med 
bowling och en bit mat. Vem som vann har vi inte fått rapporter om 
men grabbarna ser gladast ut. 

Redan i mellandagarna sätter hårdträningen igång för att vara iform 
till Junior-DM i mitten på januari och sedan till Junior-SM som går 
första helgen i februari, Södertälje Simsällskap arrangerar. 

World Cup avslutat 

söndag 07 nov 2010 

Sarah simmade 2 finaler på sista dagen av WC och hon vann 100m fritt på tiden 53,13 för Jeanette Ottesen 
Danmark. På 100m ryggsim slog Sarah till med ett nytt  svenskt juniorrekord, tvåa på 58.83. 

Vi passar också på att gratulera Therese Ahlshammar till slutsegern i WC (otroligt imponerande serie av 
tävlingar hon genomfört), Stefan Nystrand till segern på 100 fritt och andraplatsen på 50 fritt, Simon Sjödin 
till 2 pallplatser och Kristian Kron till en finalplats på 200 rygg. 

Läs kommentarer och se alla resultat på Simförbundets mästerskapssida. 

Svenskt JR av Sarah Sjöström 
måndag 01 nov 2010 

 

http://http/www.simforbundet.se/masterskap/2010/world_cup/day2.html


Sarah har börjat få upp farten ordentligt, på söndagkvällen tog hon Svenskt 
juniorrekord på 100m medley - 59,92 vilket är hennes första medleyrekord. 

Passa på och se henne och de andra simmarna i världseliten i helgens WC, läs notis 
nedan med länkar till resultatsidor mm. 

EM-GULD 
lördag 14 aug 2010 

 

Sarah gjorde det igen! EM-guld på favoritdistansen 100 meter fjärilssim med tiden 57.32, tangerat 
världsårsbästa. Sarah har under tävlingarna gjort många fina simningar och har innan gårdagens guld 
hunnit med brons i lagkappen på 4x100 frisim samt 2 st fjärdeplatser. 

 

Stort grattis från oss hemma i Stockholm! 

Kristian Kron bäste kille på EJM 

torsdag 22 jul 2010 

Kristian Kron simmade under SM-helgen EJM i Helsingfors, Kristian presterade bra och var den Svenska 
kille med högst placering med sin 5:e plats på 200 meter ryggsim. 

Grattis till ett bra första internationella mästerskap! 

 

 

SM dag 2 

fredag 16 jul 2010 



 

Brons på damernas 4x200 meter frisim blev torsdagens främsta resultat. I laget simmade Fanny Lilieström, 
Joanna Olsson, Sarah Sjöström och Anna Lilieström. 

Övriga finalsimmare denna kväll var Joanna Olsson som blev 8:a på 400 frisim samt Fanny Lilieström och 
Jessica Eriksson simmade B-final på 50 bröstsim. 

Grattis till fina prestationer!, 

 

 

 


