2015
« Tillbaka

SUMSIM
2015-12-08

Summering Sumsim:
bra insats av äldsta killarna som simmar under 3,40 och slutar på en 5e plats.
yngre killarna varit i vattnet på 4x100 medley vilken grym
Insats dom gör. Sänker tiden med 3 sekunder från region och klättrar 4 placeringar 12 i Sverige.
Pekka pers och guld 200 bröstsim och även sumsim rekord 2.13.76
Äldsta killarna 4x100 medley gör en grym laginsats och simmar in sig som andra bästa laget i Sverige. Med tiden 3,56,24. 8
sekunder snabbare än på region.

Lördagen fortsatte på kvällen med en grym kväll för Täby först ut var Pekka på 200 fjäril som gjorde en grym simning på 200 fjäril
och tar hem ett silver på tiden 2,03,99. även Mia och julia var i vattnet på 200 bröstsim. Julia snabbare än region och Mia med
snudd på pers, bra jobb av tjejerna som väntat länge på debuten. Sist på passet var Cornelia i vattnet som simmade 1500 frisim
och slog ett nytt personligt rekord.
Söndag: Cornelia i vattnet igen på 400 frisim lite över pers men stark simning ändå.
Johanna Persson och Kristina: 200 rygg krigar på bra under hela loppet och landar precis över pers.
Isak: Var sugen på mer efter hans diskning på 200 bröstsim. Gör ett grymt lopp och går under 1.07 för första gången, personligt
rekord.
Pekka: 100 bröstsim pers igen och en silvermedalj till Täby. Grymt jobb!
Pekka: 400 medley leder från första armtaget till sista och kan härmed utropa sig Svensk ungdomsmästare på även denna distans,
snyggt! Samt ett personligt rekord på 400 medley.
200 bröstsim Johanna gör ett stabilt lopp och visar att hon är stabil runt 2,40 och att hon börjar behärska distansen.
Sist ut på förmiddagen var tjejernas 4x100 medley där dom sänker sig från region. En bra laginsats samt ett pers på Karin på
starten på 100 rygg. Laget bestod av Karin Thoren, Mia Bergh, Alice Sundberg och Cornelia.
Söndag eftermiddag:
Pekka i vattnet på 400 frisim pers igen och en 8e plats i Sverige.
Anton i vattnet på 200 ryggsim visar att han börjar behärska ryggsim också . Pers igen och en fin 13e plats i Sverige.
Mia i vattnet på 100 bröstsim som ligger precis över pers på 100 bröstsim och slutar på en 20 Plats.
Axel Norden sumsim debuterar på 200 bröstsim, fyra hundra delar långsammare än region. Men ett starkt lopp och andra gången
under 2.40, 15 plats i Sverige.
Jonas Khalili: första lopp för helgen en riktig urladdning och putsar sitt nya 100 fjärilsimspers från region. Vi gratulerar honom till en
12 plats i Sverige.
Smilla Malm i vattnet på 100 bröstsim gör ett riktigt kanonlopp och visar att hon är en riktig fighter, 2 sekunders pers och sjätte bäst i
landet bland ett år äldre.
Pekka sist ut på 100 fjäril, ett starkt lopp och pers igen 57,32 och en fin fjärde plats.
Vi från ledarstaben vill tacka alla simmare och föräldrar för ett superroligt mästerskap. Nu laddar vi om batterierna för Linköping i
sommar. Först lite ledighet sen 6 månaders rolig och tuff träning.
Tack!
Läs hela inlägget »

Läs hela inlägget »

VUXENSIMSKOLA - START JANUARI 2016
2015-12-08

Nu finns det en kurs öppen för anmälan till vuxensimskola med start i januari 2016.
För mer information samt anmälan klicka nedan;
Vuxensimskola, sön 19.00-20.00.
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - START JANUARI 2016
2015-12-08

Nu är vuxencrawlkurserna med start i januari 2016 öppna för anmälan. Följande grupper finns tillgängliga;
Nybörjare Tors 07.00
Nybörjare Fre 06.00
Nybörjare Sön 20.30
Fortsättning Tors 06.00
Fortsättning Sön 20.30
Crawl Avancerad Fre 07.00
Klicka på repsektive grupper för mer information samt anmälan!
Läs hela inlägget »

SERIESIM DIVISION 1 OCH 2
2015-11-29

Helgens SerieSim i division 1 och 2 kördes i söndags och deltävlingen var också final! Grattis till
vinnarna: SerieSim division 1, Järfälla och SerieSim division 2, Väsby.
Resultat - division 1
Resultat - division 2
Tack alla simmare och funktionärer! Ett extra tack till Åsa, Rebecka och Erik som var grymma i
sekretariatet!

Läs hela inlägget »

50-MANNA ERIKSDALSBADET
2015-11-23

Den 20 November simmade Täby Sim den årliga lagkappen 50 manna på Eriksdalsbadet. Vi kom i år 4:a med tiden 22,28,60
Här finns tiderna: läs
För fler bilder (finns på facebook) läs

Läs hela inlägget »

HÖSTSIMIADEN
2015-11-22

Under helgen simmades Höstsimiaden. Täby Sim hade många duktiga simmare på plats och kom
på 2:a plats i medaljstriden. Många av simmarna slog sina tidigare personliga rekord och några av
dem tog individuella medaljer:
Louise Franks, 4 guld, 1 silver
Ingrid Franks, 1 brons
Smilla Malm, 2 silver, 1 brons
Jennie Ewerbring, 2 brons
Amanda Björklund, 2 guld, 1 silver, 1 brons
Thilda Ström, 1 brons
Dina Larsson, 1 silver
Marcus Persson Taylor, 2 guld, 3 silver
John Hogg, 1 guld, 3 brons
Erik Åstrand, 2 silver 2 brons
Hugo Westholm, 1 guld, 2 silver, 1 brons
Isac Persson Taylor, 1 silver, 1 brons
Tor Stein, 1 brons
Leo Güleryüs, 5 guld
Isac Rune, 1 brons
Daniel Bebenek, 1 brons
Förrutom de individuella medaljerna tog Täby Sims olika lag tillsammans:

1 guld, 5 silver, 1 brons
Bra simmat alla simmare som tävlade och ett extra stort tack till föräldrarna på läktaren, ni har nu satt en ny nivå för att vara
hejjarklack under Simiaden!
Bilder från tävlingen, klicka här
Läs hela inlägget »

KLUBBMÄSTERSKAP 2015
2015-11-21

Anmälan till årets KlubbMästerskap är nu öppen för dig som inte anmäler
via din tränare.
Läs mer här.

Läs hela inlägget »

SUMSIM REGION
2015-11-17

Summering av sum-sim region i Södertälje.
Våra simmare stod för en väldigt bra insats både individuellt och i lag. Det slogs väldigt många personliga rekord och med flera
sekunder på flertal sträckor. Vi hade många topp 6 platser och simmade hem många medaljer till Täby. Det simmades fort i Sverige,
på samtliga regions tävlingar. Från täbysim tog sig följande simmare vidare.
Isak
Pekka
Alice
Cornelia
Mia
Julia
Anton
Johanna
Smila
Axel
Kristina
Jonas Al-khalili
Josef (lag)
Wilhem(lag)
Andres(lag)
Karin (lag)
Ett stort tack till simmare, föräldrar och tränare.
Läs hela inlägget »

JSM/SM 4-8 NOVEMBER
2015-11-12

Förra veckan var det JSM/SM i kortbana i Helsingborg och Täby Sim hade 10 simmare på plats. Många bra resultat under hela
veckan!
Therese Alshammar visar bra simningar både på 50 frisim och 50 fjäril som ledde till ett guld och ett silver.
Alexandra Uusaro fick till sitt lopp på 200 fjärilsim där hon efter många år slog till med ett nytt personligt rekord.
Alexandra visar träningsvilja och kontinuitet i sin träning och då kommer resultaten till slut.
Oskar Ericsson slog till med klubbrekord och en bronsmedalj på JSM på 200 ryggsim. Oskar visade många bra simningar
under veckan.
Daniel Räisänen gjorde bra lopp och slog personliga rekord både på 200 medley och 200 fjäril.
David Kruthammar fick till det när det var lagkapper, körde starten i två lag och slog till med två personliga rekord.
Shervin Ghahestani körde 50 frisim och även Shervin slog personligt rekord.
Hanna Sangfelt som under hela våren visar en kurva som går rakt upp slår personliga rekord hela tiden och under helgen
blev det 100% personliga rekord på 50, 100, 200 rygg.
JSM/SM var ett delmål mot vårens och sommaren tävlingar och simmarna gjorde ett riktigt bra mästerskap!
Nu blickar vi framåt och höjer ribban lite till! / Coach Johan
Läs hela inlägget »

UTMANAREN 8 NOVEMBER
2015-11-02

Nu finns resultatlistan från helgens Utmanare upplagd i kalendern.
Läs hela inlägget »

SWIMOFHOPE
2015-10-21

I söndags hade vi tävlingen SwimOfHope. Roligt att se de yngre tävlingssimmarna redan nu simmar
så bra! Resultaten från tävlingen finns här.
Tack till våra sponsorer: Pauluns, ICA Metro i Täby Centrum samt Intersport som hjälpte oss att
höja nivån på tävlingen! Tack också Peter Bergwall som fotograferade under hela dagen. Hans
bilder finns tillgängliga här.
Läs hela inlägget »

DM/JDM
2015-10-20

I helgen simmades Distrikt mästerskapen i Norrtälj. Det bjöds på många fina simmningar och personliga rekord dena helg, nu gäller
det och ladda om för vinter mästerskap. Gooo Täby
Läs hela inlägget »

SYDPOOLEN KNATTECUP
2015-10-05

I helgen simmade Täbysim sydpoolenknatte cup,många fina personliga rekord och bra lag insatser och bra lagkapps insatser. Nu
laddar vi om batterien för nästa tävling som är swim of hope. Bra jobbat alla inblandade i Södertälje.
Resultat
Läs hela inlägget »

Läs hela inlägget »

FÖRELÄSNINGAR FÖR SIMMARE OCH FÖRÄLDRAR
2015-10-01

7 oktober (föräldrar och simmare i tävlingsverksamheten)
15000 timmar till medalj – om den gränslösa människan och hur alla kan träna sig till i princip allting om man
använder tid och repetition.
Föreläsare: Jonas Colting
14 oktober (föräldrar och simmare i tävlingsverksamheten)
Det krävs mer än bara träning! Jennie Nyenvik ger dig tips om hur du ska äta för att orka mer – både på träning och fritid.
4 november (föräldrar)
Ulf Carlsson går bl a igenom självkänsla och självförtroende, beröm, feedback och bekräftelse och meningsfulla mål. Du kommer att
få råd och tips för fortsatt supportera ditt barns utveckling.
Mer information om respektive seminarie finns i kalendern.
Läs hela inlägget »

TÄVLINGSSIMMARE TILL TÄBY SIM!
2015-09-30

Vi vill hälsa Smilla Malm (till vänster på bilden) välkommen till Täby Sim! Smilla kvalade i somras in
till SUM-sim i långbana och kommer att träna tillsammans med Täby Sims andra SUM-simmare.

Läs hela inlägget »

UTMANAREN 27 SEP
2015-09-21

Nu finns resultaten upplagda i kalendern.
Läs hela inlägget »

FUNKTIONÄRSUTBILDNING
2015-09-16

Nu är det dags för funktionärsutbildning.
Klicka här för mer information.
Läs hela inlägget »

VUXENSIMSKOLA - START OKTOBER
2015-09-15

Nu finns det en kurs öppen för anmälan till vuxensimskola med start i oktober.
För mer information samt anmälan klicka här;
Vuxensimskola, sön 19.00-20.00.
Läs hela inlägget »

SERIESIM DIV 2
2015-09-08

I helgen kördes även seriesim division 2 i Danderyd. Där fick ryggsimmarna känna på hur svårt det är att simma utan ett rakt tak att
ha att följa och flera simmade fram och tillbaka mellan linorna. Trots detta, samt att det är tidigt på säsongen, var det flera
personbästan som sattes och Täby slutade på en fjärdeplats. Inför sista deltävlingen ligger Täby på en sammanlagd femteplats.
Läs hela inlägget »

SERIESIM DIV 1
2015-09-07

Sammanfattning från Seriesim deltävling 3 .
Täbys sim gjorde tävlings debut i Farsta och simmade deltävling 3 av seriesim. Alla aktiva kämpade på väldigt bra, det ledde oss
fram till nya pers och till fina resultat under den första tävling för säsongen Denna tävling simmades under manuell tidtagning och
med visselpipa som start. Man måste helt enkelt vara förberedd på allting även under detta årtionde. Här har ni poängen i omgång
3 Järfälla: 170 Södertörn: 139 SKK: 133 Neptun: 133 Täby: 130 Spårvägen: 123.
Läs hela inlägget »

SSF RIKS- OCH REGIONSLÄGER
2015-08-13

Uttagningarna till Svenska Simförbundets Riks- och Regionsläger är nu klara:
Rikslägret
Oskar Ericsson
Daniel Räisänen
Regionslägret
Cornelia Jerresand
Filip Hedman
Johan Mattsson (uttagen som tränare)
Stort grattis till er! För att läsa mer om de olika lägren, klicka här.
Läs hela inlägget »

STOCKHOLMSSIMMET
2015-08-05

Under helgens Öppet Vatten-tävling "Stockholmssimmet" var det flera Täby Simmare som gjorde väldigt fina resultat!
1 km
Anna Uddhammar, 1:a plats
Ebba Taberman, 2:a plats
Anette Aronsson, 5:e plats

Marcus Elander, 9:e plats
3,3 km
Camilla Thuné, 4:e plats
Peter Håkansson, 9:e plats
Stort grattis!
Läs hela inlägget »

UPPSTARTSTRÄNING
2015-08-03

Välkomna tillbaka från sommarlovet! Vi mjukstartar höstens träning med en uppstart där de olika grupperna på respektive nivå
tränar tillsammans.
Vecka 32
Elit/JrElit/JDMDM: mån - fre 16.00-18.00
SUM-sim: mån - fre 15.00-17.00
Vecka 33
Elit/JrElit/JDMDM: mån - fre 17.00-19.00
SUM-sim: mån-tors 08.00-10.00, tis-ons (från 10.00 andra aktiviteter, mer info via mail) fre 15.00-17.00
Simiaden/Teknik Guld: mån - tors 15.00-17.00
Om din nivå inte finns med i listan ovan hittar du dina träningstider på din bokning.
Läs hela inlägget »

SIMKAMPEN
2015-08-03

Laguttagningen till Stockholms Distrikts lag i Simkampen (mot Finland, SFI) är klar! Uttagna från Täby Sim är:
Kristina Isacson, 200 ry
Johanna Persson, 200 br
Daniel Räisänen, 100 br, 200 me, 200 br
Cornelia Jerresand, 200 fr
Wilhelm Muzikants, 400 me
Alice Sundberg, 400 me
Anton Sandberg, 1500 fr
Länk till alla som är uttagna (kan komma att uppdateras) samt mer information om tävlingen.
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - START AUGUSTI
2015-07-01

Nu är vuxencrawlkurserna med start i augusti öppna för anmälan. Följande grupper finns tillgängliga;
Nybörjare Tors 07.00
Nybörjare Fre 06.00
Nybörjare Sön 20.30
Fortsättning Tors 06.00
Fortsättning Fre 07.00
Fortsättning Sön 20.30

Klicka på repsektive grupper för mer information samt anmälan!
Läs hela inlägget »

SNART ÄR DET DAGS!
2015-06-17

Nästa vecka börjar sommarens mästerskap med först SUM-sim i Trollhättan och där efter JSM/SM i
Sundsvall! På vår mästerskapssida, eatmybubbles.se, hittar ni de bägge trupperna, vad de ska
simma samt löpande uppdateringar under mästerskapen med bilder och sammanfattning av dagens
pass!

Läs hela inlägget »

DM/JDM
2015-06-08

Helgens JDM/DM sammanfattar vi med många fina simningar och prestationer!
Utöver massor med medaljer och nya personliga rekord.
Vi sänder även en extra Gratulation till: Victor Hallden, Daniel Coleman och Shervin Ghahestani som kvalat till sommarens
mästerskap inviduellt.
Vi gratulerar alla simmare och deras respektive tränare för helgens resultat och siktar nu mot sommaren nationella mästerskap för
både ungdomssidan och junior/seniorsidan!
Läs hela inlägget »

SUM-SIM 2015
2015-06-01

24-28 juni är SUM-sim i Trollhättan och Täby Sims trupp har publicerats på vår mästerskapssida. Justeringar kan komma att göras
efter helgens JDM/DM.
Läs mer under vår mästerskapssida.
Läs hela inlägget »

UTMANAREN
2015-05-25

Nu finns resultaten upplagda i kalendern.
Bilder från tävlingen finns här.

Läs hela inlägget »

DANIEL UTTAGEN TILL UNGDOMS OS!
2015-05-20

Daniel Räisänen har blivit uttagen att representera Sverige i Ungdoms OS i Tbilisi 27-31 juli! Daniel
är en av tio simmare som SOK har tagit ut efter rekommendation från Svenska Simförbundet. Vår
elittränare Johan Mattsson har blivit uttagen som en av två tränare som kommer följa med och
coacha truppen.
Läs mer på Svenska Simförbundets hemsida.

Läs hela inlägget »

TYR CHALLENGER MEET 2015
2015-05-13

I helgen, 16-17 maj, är det dags för TYR Challenger Meet 2015!
Tävlings PM
Blankett - Strykningar
Blankett - Lagkapp
LiveTiming
Läs hela inlägget »

IRON MAN 70.3
2015-05-12

Den 9/5 var Täby Sim representerade på Iron Man 70.3 i Alcúda, Mallorca. Peter John Fyles har varit medlem i klubben sedan 2011
och simmar i våra vuxencrawlgrupper.
Iron Man 70.3 är halva distansen av en IRONMAN vilket innebär att Peter totalt tog sig igenom 113 km. Distanserna är fördelade
enligt följande;
Cykling, 90 km

Löpning, 21,1 km
Simning, 1,9 km
Peter kom i mål efter 7 h och 17 minuter. Bra jobbat!

Läs hela inlägget »

VÅTDRÄKTER FRÅN TYR
2015-05-06

16-17 maj finns det möjligheter att prova och köpa våtdräkter från TYR.
För dig som är Täby Sim medlem kommer det finnas bra rabatter.
Kikar mer på kollektionerna här.

Läs hela inlägget »

ELISABET FREDRIKSSON
2015-05-01

En av Täby Sims första medlemmar som har simmat både Masters SM och VM, Elisabet
Fredriksson, finns med i Täby Nyheter.
Läs mer här.

Läs hela inlägget »

OSKAR ERICSSON UTTAGEN TILL EUROPEAN
GAMES
2015-04-29

Oskar Ericsson är en av 13 simmare som är uttagna att representera Sverige vid den första upplagan av European Games i Baku
den 12-28 juni!
Stort grattis och lycka till!
Läs mer här

Läs hela inlägget »

JÖNS SVANBERG
2015-04-28

Under helgen har Täbysim varit i Upsala och tävlat, vilket innebar första långbane tävlingen för säsongen för många. Täbysim
gjorde en mycket bra tävling många fina långbane pers och många som visade godform inför sommarens mästerskap. Vill passa på
och gratulera Johanna Persson, VIctor Simic, Kristina Isacson och Mikaela Bergh som nu har kvalat in till sommarens mästerskap.
Läs hela inlägget »

THERESE ALSHAMMAR SIMSATSAR I ITALIEN
2015-04-23

Therese Alshammar fortsätter sin simsatsning i Italien, ADN Swim Project. ASP är ett privat
träningsstall som håller till i Caserta Italien och leds av den italienske simtränaren Andrea di Nino. i
stallet finns en dryg handfull simmare av internationell hög kaliber som belgaren Heersbrandt,
Ukrainas Govorov, ryssar som Lagunov och Korothyskin mfl.
Läs mer här
Läs hela inlägget »

NYTT KLUBBREKORD
2015-04-23

Under helgens Grand Prix 3 putsade Oskar Ericsson till sitt eget klubbrekord på 200 ryggsim. Nya
klubbrekordstiden är 2.04:96!
Med den tiden har Oscar 6:e bästa tid under 2015 i Sverige bland herrarna.
Grattis!

Läs hela inlägget »

KVAL TILL EJM OCH UNGDOMS OS
2015-04-20

Under helgens Grand Prix simmade Oskar Ericsson under kvaltiden till Europeiska
Juniormästerskapen på 400 medley och Daniel Räisänen simmade under kvaltiden till Ungdoms
OS på 100 och 200 bröstsim.
Nu är det upp till Svenska Simförbundet och den olympiskakommittén att ta ut killarna till respektive
trupp!

Läs hela inlägget »

VÅRSIMIADEN
2015-04-20

I helgen simmades försöken i VårSimiaden och vi kan idag konstatera att Täby Sim har
tagit 74 stycken individuella starter i finalen. Det gör oss till andra klubb i Stockholms
distrikt med antal starter till final!
Finalen simmas i Södertälje 2-3 maj.
Klicka här för att se vilka som har gått till final.
Antal finalkval topp 5 (individuellt+lagkapper):
1. Södertörn SS, 119 st
2. Täby Sim, 101 st
3. Spårvägen SF, 90 st
4. Väsby SS, 78 st
5. SK Neptun, 75 st
Läs hela inlägget »

VÅRSIMIADENLÄGER
2015-04-10

0 kommentarer

60 simmare är på läger i Uppsala och slipar formen till tävlingen Vårsimiaden som är nästa helg.

Läs hela inlägget »

FUNKTIONÄRSUTBILDNING
2015-04-08

Nu kan du anmäla dig till funktionärsutbildningen som ligger i anslutning till vår TYR Challenger Meet 2015. Vi behöver bli fler
funktionärer i Täby Sim och vi har nu utbildningen tillsammans med Åkersberga SS. Läs mer här:
Läs hela inlägget »

NY STYRELSE I TÄBY SIM
2015-03-31

Efter konstituerande styrelsemöte har Täby Sim en ny styrelse som ser ut som följer:
Ordförande - Anders Barnå
Vice Ordförande - Håkan Persson
Vice Ordförande - Mats Lennerthson
Kassör - Sofie Jansson
Sekreterare - Helena Lingham
Ledarmot - Anders Forsberg
Ledarmot - Nina Junehed
Ledarmot - Hannu Pöllänen
Läs hela inlägget »

BRA SIMNING AV TÄBY SIM MASTERS PÅ MASTERS
SM
2015-03-24

Täby Sim ställde upp med en trupp på 34 personer och en lagledare på årets Masters SM den 20-22 mars i Eriksdalsbadet. Täby
Sim kom på en 4:e plats i poängstiden med 242 poäng.
1 Simklubben Neptun, 713
2 Solna Sundbyberg SS 04, 354
3 Malmö Kappsimningsklubb, 300
4 Täby Sim, 242
5 Södertälje Simsällskap, 194
6 Sundsvalls Simsällskap, 173
7 Linköpings Allmänna SS, 163
8 Umeå Simsällskap, 142
9 Varberg Sim, 139
10 Göteborg Sim 129
Totalt tog Täby 15 guld, 10 silver och 13 brons medaljer.
Mest framgångrik var Gunilla Rasmuson i klassen 55-59 år, med 4 guld och 2 silver individuellt och del i 4 guld i lagkappslagen,
både i mixed och damlag. Gunilla slog även Svenskt och Nordiskt rekord på 50 fritt 29.58, 100 fritt 1.06.13, 100 medley 1.18.21,
400 fritt 5.14.38 och svenskt rekord på 50 bröst med 39.98.
Täby vann och slog Svenskt och Nordiskt rekord i Mixed laget på 4*50 medley klass 200 år (Dimitri Khodko rygg, Håkan Persson
bröst, Christine Lindbom-Urlander fjäril och Annica Åberg frisim) med tiden 2.03.98.
Täbys damlag som segrade i 4*50 frisim i klassen 200 år, var endast en tiondel från svenska rekordet på distansen.
Övriga medaljörer på SM. Läs
Läs hela inlägget »

