2016
« Tillbaka

KANSLIET STÄNGT
2016-12-21

Kansliet är stängt under jul och nyår!
Läs hela inlägget »

SERIESIM OCH KM
2016-12-17

Idag lördag är det Seriesim och då är det ingen träning för teknikgrupperna och ungdomsgrupperna. Simskolan har träning som
vanligt.
I morgon söndag är det KM och även då är det ingen träning för teknikgrupperna. Simskolan har träning som vanligt.
Läs hela inlägget »

ELIN SLUTAR PÅ KANSLIET
2016-12-14

Vi önskar Elin Lindberg lycka till i sin nya tjänst på Stockholms innebandyförbund!
Läs hela inlägget »

PRIVATLEKTIONER
2016-12-14

Nu finns det tider att boka både för undervisningsbassängen och i stora bassängen. Klicka här för att komma till bokningen.
Läs hela inlägget »

STIPENDIUM TILL SAMUEL
2016-12-09

7 december delade Sollentuna kommun ut stipendium bland annat till Samuel Törnqvist som fick
stipendie för unga idrottsutövare.
Text tagen från Sollentuna kommuns hemsida:
Pris till framtida OS-löfte i simning
Den unga lovande simmaren Samuel Törnqvist, född 1997 får Sollentuna kommuns stipendium för
unga idrottare på 20 000 kr. Samuel har bland annat tagit sju medaljer i Junior-SM i somras, varav
fyra guld. Han har redan simmat i juniorlandslaget i snart tre år och har nu fått en inbjudan till att
representera seniorlandslaget i deras satsning på OS i Tokyo 2020. I de Nordiska mästerskapen
simmade han på tiden 1:59.66 på 200 meter medley, vilket är den snabbaste tid som någonsin har
gjorts av en svensk 18-åring. Stipendiet ska användas till att studera och fortsätta utvecklas inom
simningen i USA:
- Det här stipendiet hjälper mig att förverkliga mina drömmar. Skolan jag har haft kontakt med är
Auburn University som ligger i Alabama. De har ett samarbete mellan coacher och idrottare vilket är
ett måste för att bli en av världens bästa simmare och ta sig till OS. Många OS-medaljörer kommer från den här skolan, säger
Samuel Törnqvist.
Läs hela inlägget »

TÄBY SIM I SAMARBETE MED SSF - NEC
2016-12-07

Från och med januari startar vi ett samarbete med Svenska Simförbundet och NEC
(NationelltElitCenter) där vi kommer att ha tränare, Johan Mattsson, och tre simmare på plats
(Oskar Ericsson, Samuel Törnqvist och Daniel Räisänen).
Genom det här samarbetet har vi möjilghet att på nära håll få ta del av NECs huvudtränare, Johan
Wallberg, träningsupplägg, vilket kommer att gynna både tränare och simmare i Täby Sim.
Läs mer om NEC här.

Läs hela inlägget »

KLUBBMÄSTERSKAP 2016
2016-11-26

18 december är det dags för Täby Sims Klubbmästerskap! Nytt för i år är att vi kommer att ha
speciella KM-medaljer och Klubbmästarepriser.
Inbjudan, KM-rekord, bli grensponsor: om allt kan du läsa här.
Flera av våra sponsorer kommer att finnas på plats för fina julklappserbjudanden!

Läs hela inlägget »

UTFÖSÄLJNING SIMPRODUKTER OCH BADKLÄDER!
2016-11-19

Inför kommande Höstsimiad och SUM-sim riks har vi utförsäljning på kansliet både på simprodukter och badkläder! Passa på att
handla inför tävlingarna eller varför inte julklappar!
Försäljning kommer att ske på söndag 20 november i samband med Utmanaren, kl 16-19. Där efter vardagar 9-16 samt onsdagar
fram till klockan 20.
Prislistor finns uppsatta utanför kansliet, välkomna!
Läs hela inlägget »

UTMANAREN 20/11
2016-11-11

Nu finns länk till startlista upplagt i aktivitetskalendern.
Ingen träning för de som inte ska tävla i teknikgrupperna och ingen träning för simiaden.
Simskolan har träning som vanligt.
Läs hela inlägget »

DANIEL UTTAGEN TILL LANDSLAG
2016-11-10

Daniel Räisänen är uttagen till att representera Sverige under NM, Nordiska Mästerskapen.
Tävlingen avgörs i Kolding, Danmark, den 8-10 december.
Grattis!

Läs hela inlägget »

JSM/SM KORTBANA
2016-11-08

4-8 november simmades JSM/SM i kortbana (25m) på Eriksdalsbadet
och Täby Sim simmade hem totalt 11 individuella medaljer och 1
lagkappsmedalj.
Samuel Törnqvist, som gjorde ett klubbyte till Täby Sim för ett halvår
sedan, visade sin styrka som medleysimmare med medaljerna:
silver: 200 medley, 400 medley
brons: 100 medley, 200 fjäril
Oskar Ericsson visade formen i ryggsimssträckorna där han tog JSMmedaljerna:
silver: 200 ryggsim
brons: 200 medley och 100 ryggsim

Daniel Räisänen, som är uttagen till Svenska Simförbundets Utmanarprogram mot OS, visade sig fortsatt stark på bröstsim och
simmade hem:
brons: 100 & 200 bröstsim samt 400 medley
Therese Alshammar, som gjorde sitt sista mästerskap, avslutade med att ta hem silvret i 50 frisim, trots stora ryggsmärtor. Hon har
fortfarande kvar det Svenska Seniorrekordet på distansen som hon satte 2009.
4x100 medley, med Oskar Ericsson, Daniel Räisänen, Samuel Törnqvist och Filip Hedman simmade hem ett silver i den för
mästerskapet avslutande juniorlagkappen.
Förutom medaljörerna hade Täby Sim i truppen flera simmare som simmade mästerskapet för första gången där flera av dem slog
sina personliga rekord. Några av dem kommer att simma Svenska Ungdoms Mästerskapen 12-13 november med finaler 2-4
december.
I klubbstriden för juniorerna slutade Täby Sim på en 6:e plats av 42 klubbar.
Klicka här för att se fler bilder från tävlingen
Läs hela inlägget »

UGP NORRTÄLJE
2016-10-24

I helgen avgjordes Ugp4 i Norrtälje, Där fick vi se många fina personliga rekord som resulterade i väldigt många fina placeringar. Ett
perfekt besked inför stundande Sumsim Region som väntar bakom knutten, nu gäller det och fortsätta hålla fokus och träna bra.
Tack till simmare,tränare och Föräldrar.
Läs hela inlägget »

JDM/DM
2016-10-18

I helgen tävlade Täbysim på Jdm/Dm, vi fick se många fina personliga rekord och även många fina debut simmningar från simmare
som gör sitt första Jdm/Dm. Tack till simmare,tränare och föräldrar.
Läs hela inlägget »

DEN NYA SIMHALLEN
2016-10-05

Simhallsprojektet i kommunen går framåt. Beslutsprocessen sker i många steg och väntas vara klar sommaren 2017. Byggstart i
början av 2018. Givet ingen överklagan. Låt oss hoppas på premiärdopp hösten 2020.
När det gäller bassängstorlek känner vi idag att 25x50 är det alla är inställda på. Känns mycket bra. Hopptorn är i planen vilket ger
ett djup på 3,8 meter på djupa delen. Ursprungligen talades om 1,1 m på grunda men vi har föreslagit 1,3 istället vilket nu utreds.
Tänkt är ungefär 250 fasta läktarplatser med plats för lika många tillfälliga.
Som komplement till den stora har det skissats på en 25x15 meters bassäng med variabelt djup och som dessutom skall vara möjlig
att dela i två. Vi förordar två bassänger istället - en likt den som finns idag och en lite mindre anpassad för rehab och babysim.
Just nu för vi dialog med projektet gällande utformning av kanslilokaler, tävlingssekretariat och för oss anpassade förrådsutrymmen.
Nästa möte är den 20 oktober så efter denna dag vet vi ännu mer. Alla tankar och synpunkter är välkomna, gärna som svar på detta
inlägg.
Vill du prova på "vårt" nya bad rekommenderas ett träningspass i Eskilstunas Munktellbad. Det är role model just nu!
/ Anders Barnå, ordförande
Läs hela inlägget »

ORDFÖRANDE HAR ORDET - NYA SIMHALLEN

2016-09-30

Nu kan du läsa om nya simhallen i ordförandens, Anders Barnås, blogg. Läs inlägget här.
Läs hela inlägget »

ÄR DU REDO FÖR EN UTMANING?
2016-09-26

Gör som många andra och var en del i våra arrangemang som tävlingsfunktionär! Förrutom att du
hjälper oss i de olika arrangemangen får du också en insyn i tävlingsregler och också hur
arrangemangen är uppbygda.
Just nu har vi tre tillfällen för utbildning:
Utbildning 1: 4/10 och 13/10
Utbildning 2: 10/11 och 14/11
Utbildning 3: 19 november
Anmäl dig här!
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - START I OKTOBER
2016-09-19

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

FÖRÄLDRADAG 19 NOV
2016-09-15

Dags för föräldradag!
Läs mer här om agendan samt länk till anmälan.

Läs hela inlägget »

NYTT INLÄGG - ORDFÖRANDE HAR ORDET
2016-09-07

Nytt blogginlägg från ordförande, Anders Barnå. Läs det här.
Läs hela inlägget »

SDF - SIMKAMPEN
2016-09-06

Följande simmare är uttagna att simma för Stockholm i Simkampen:
Cornelia Jerresand, 200 fr
Ellen Banestig, 100 ry och 200 ry
Jonas Al-Khalii, 200 me och 200 fj
Josef Al-Khalili, 100 fj och 200 fj
Smilla Malm, 200 br
Läs hela inlägget »

DANIEL UTTAGEN TILL SFFS UTMANARPROGRAM
2016-09-06

Daniel Räisänen är uttagen till Svenska Simförbundets Utmanarprogram!
Läs mer om programmet här.

Läs hela inlägget »

VÄLKOMMEN JESPER!
2016-09-06

Vi vill hälsa Jepser Svensson välkommen som tränare till Täby Sim! Jesper kommer att vara
assisterande tränare i tävlingsverksamheten samt ansvarig för landträningen för SUM-sim
grupperna. Närmast kommer Jesper från Uddevalla Sim där han bland annat har tränat elitgruppen
och NIU. Tidigare har han varit elitsimmare och haft landslagsuppdrag. Idag tävlar Jesper i triathlon
på elitnivå.
Jesper på Instagram.

Läs hela inlägget »

PRIVATLEKTIONER
2016-08-23

Nu finns det privatlektioner i undervisningsbassängen att boka.
Klicka här.
Läs hela inlägget »

VI SÖKER TRÄNARE
2016-08-19

Vi söker tränare för säsongen 2016/2017, läs vidare här.
Läs hela inlägget »

OS I RIO
2016-08-06

Nu har OS startat och under invigningen bar Täby Sims Therese Alshammar flaggan! Therese
simmar försöken för 50 frisim, fredag 12 augusti kl 18.00.
Med i den svenska simtruppen är också vår elittränares, Johan Mattssons, syster Ida Marko-Varga.
Uppdatering från OS och simningen kan du följa på mästerskapssidan.

Läs hela inlägget »

SOMMARSTÄNGT
2016-07-14

Mellan den 16 juli - 24 juli är det sommarstängt på kansliet.
Trevlig sommar!
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - HÖSTEN 16
2016-06-28

Nu finns vuxencrawlkurserna med start i augusti öppen för anmälan!
Följande grupper finns tillgänliga;
Nybörjare. Tis 06.00
Nybörjare. Tors 07.00
Nybörjare. Sön 20.30
Fortsättning. Tis 07.00
Fortsättning. Sön 20.30
Avancerad. Tors 06.00
Klicka på respektive grupp för mer information samt anmälan!
Läs hela inlägget »

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
2016-06-22

Ordföranden, Anders Barnå, har lagt in ett nytt blogginlägg i "Ordföranden har ordet". Inlägget kan du läsa här.
Läs hela inlägget »

THERESE KLAR FÖR OS!!
2016-06-21

Therese Alshammar är klar för sitt 6:e OS, då hon blir uttagen för 50 frisim. Mer om uttagningen kan
du läsa om på SOKs hemsida, klicka här.

Läs hela inlägget »

JDM/DM 2016 LÅNGBANA
2016-06-13

I helgen gick JDM/DM inne på Eriksdalsbadet och Täby Sim gjorde ett mycket bra tävling. Fast det var en del sjuka hade vi ett stort
gäng som simmade riktigt bra:
Julia Franks och lillasystern Ingrid Franks klara sum-sim kvalet på 100 bröstsim, Ingrids första sum-sim kval.
Victor Simic tog sum-sim kvalet på 100 ryggsim
Daniel Coleman klarade sum-sim kvalet på 1500 frisim
Wilhelm Muzikants tog sum-sim kvalet på 200 medley
Anton Sandberg slog till med ett SM kval på 1500 frisim.
Bra jobbat i helgen av alla simmare som var med under helgen. Nu kör vi vidare mot Heed, sum-sum, jsm/sm.
Läs hela inlägget »

NYA TRÄNINGSTIDER FÖR TÄVLINGSGRUPPERNA!
2016-06-13

Från och med idag går det nya sommarschemat igång. Sumsimkvalade tränar enligt sumsimtider och Head tränar enligt Heads
träningstider. Träningstiderna ligger under vår verksamhet - Tävling- Sommartider.
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - SOMMAREN 2016
2016-06-10

Lär dig simma crawl i sommar!
Nedan kan du anmäla dig till sommarens vuxencrawlgrupper. Vi har intensivkurser i utomhus- samt inomhusbassäng, i Kvarnbadet
respektive Tibblebadet.

TIBBLEBADET:
Nybörjare-Intensiv. 09.00. V28-29
Fortsättning-Intensiv. 10.00. V28-29
Nybörjare-Intensiv. 16.00.V30-31
Fortsättning-Intensiv. 17.00. V30-31

KVARNBADET:
Nybörjare-Intensiv. 09.00. V26-27
Fortsättning-Intensiv. 10.00. V26-27
Fortsättning-Intensiv. 09.00. V28-29
Nybörjare-Intensiv. 10.00. V28-29
Nybörjare-Intensiv. 16.00.V30-31
Fortsättning-Intensiv. 17.00. V30-31
Klicka på respektive grupp för mer information samt anmälan!
Läs hela inlägget »

NEPTUNIADEN
2016-05-31

I Helgen avgjordes Neptuniaden på Eriksdalsbadet, fast att det var långa dagar presterade många av simmarna goda resultat.
Många fina Personliga rekord och även några kval till sommarens mästerskap. stort grattis till simmarnas fina prestationer och även
ett Extra stort Grattis till Alexandra Jensen som kvalade till sitt första Sumsim individuellt.
Läs hela inlägget »

REKORD OCH MEDALJER PÅ MASTERS EM I
LONDON
2016-05-30

Täby Sim masters ställde upp med en trupp på 20 simmare på Masters EM i London mellan 25-29 maj. Det var över 13 000
simmare som deltog i tävlingen, som gjorde tävlingen stor och tävlingsdagarna långa. Tävlingen simmades i två 50 m bassänger
samtidigt. Den ena var OS bassängen med 10 banor och den andra var träningsbassängen med 8 banor. Samtidigt pågick även
konstsim och simhoppstävlingar i hoppbassängen. Det blev lite ovanliga förutsättningar för oss simmare pga. av den stora mängden
simmare. Det var mycket begränsade möjligheter till insimning, och det fanns inga avsimnings möjlighet alls mellan/efter loppen.
Det var långa och många köer att komma in till simhallen, köer för att få simma in, och köer in i call room för att få starta i loppen.
Men sedan var det snabba ryck in till startpallen, då simmarna kallades upp på startpallen när fg heat hade ca 10 meter kvar.

Starten gick någon sekund efter att sista simmare kommit i mål i heatet innan. Men vi lyckades ändå bra och kunde fokusera på
simningen, göra bra lopp och hade även mycket roligt och vi fick med oss många bra erfarenheter. En av lagkapperna simmade vi
vid 23.30 på kvällen. Som en av våra masters simmare sammanfattade tävlingen, ’Jag tror att de som var där håller med om att det
var totalt kaos många stunder, men ändå underbart att vara där! Ta chansen nästa gång och häng med på dessa stora mästerskap
- det tänder till!’
Mest framgångrik på damsidan var Gunilla Rasmuson, som vann 50 frisim i klassen 55-59 år med
tiden 30,63. Det blev både svenskt och Nordiskt rekord. Gunilla tog även brons på 50 ryggsim med
37,58 i samma klass. Gunilla slog även svenskt och nordiskt rekord på 200 frisim med 2.36.37.

På herrsidan tog Stefan Scherling silver på 50 bröst på 30.59 i klassen 40-44 år. Han tog även ett
brons i samma klass på 100 bröst med 1,09.62. Peter Pärlklo slog svenskt rekord på 50 rygg i
klassen 45-49 år, med tiden 30,59.

På lagkappsidan var Täby Sim mycket framgångsrika. Det blev totalt tre guld och ett brons i
lagkapperna. Alla i klassen 200-239 år. Laget på 4*50 m mixed frisim med Dan Anderberg,
Christine Uhrlander, Gunilla Rasmuson, Harald Kruger slog även nytt europrekord med tiden 1.50,
57.
Laget på 4*50 mixed medley 200-239 år vann och slog svenskt och nordiskt rekord med tiden
2,04,08. I laget simmade Christine Urlander, Stefan Scherling, Håkan Persson, Gunilla Rasmuson.
Även 4*50 frisim laget herrar vann med Calvin Maughan, Håkan Persson, Dan Anderberg, Harald
Kruger.
Herr laget i medley som tog brons var Mike Winfield, Stefan Scherling, Håkan Persson och Harald Kruger. Här gjorde Stefan
Scherling en 50:a bröstsim i laget på 29,48 en tid som väl matchar elit tider.
Damernas lag på 4*50 i klassen 200-239 år på 4*50 frisim kom på en 4:e plats med Annica Åberg, Christine Urlander, Camilla
Thuné och Gunilla Rasmusson.
Här hittar du alla Täby Sim resultat och lagtider.
Läs hela inlägget »

BÄSTA FYRAN - STOCKHOLMSFINALEN 2016
2016-05-27

I onsdags, den 25/5, avgjordes Stockholmsfinalen i Bästa fyran. Av de 25 lag som deltog på
kvaltävlingen i Tibblebadet, kvalade hela 24 lag in till Stockholmsfinalen!
Alla simmare kämpade på bra under finalen och det var riktigt bra stämning i Eriksdalsbadet.
Drakskeppsskolan från Täby tog även hem hejjarklackspriset och vann alltså detta fina pris både på
kvaltävlingen i Tibblebadet och på Eriksdalsbadet!
Täby Sim hade även fyra simmare på plats i uppvisningslagkappen. Stort tack till Filip Hedman,
Emelie Johansson, Oskar Ericsson och Samuel Törnqvist!

Läs hela inlägget »

UTMANAREN 29/5
2016-05-24

Nu finns startlistan och deltagarlistan upplagd i kalendern.
Samling 8.30,
Läs hela inlägget »

TACK TILL ALLA SOM BIDROG TILL TYR
CHALLENGER MEET 2016!
2016-05-19

Helgens TYR Challenger Meet 2016 hade fler starter än vi haft på många år! Ett stort tack till alla
som hjälpte till att genomföra tävligen. Trots mycket att göra hann vi ta några bilder som vi har lagt
upp i bildbanken.

Läs hela inlägget »

SAMUEL TÖRNQVIST BYTER KLUBB TILL TÄBY SIM!
2016-05-13

Helgens tävling, TYR Challenger Meet, blir den första för Samuel Törnqvist i Täby Sim badmössa!
Samuel har många simmeriter, bland annat har han representerat Sverige i landslaget 2014 och
2015 under Nordiska Junior Mästerskapen.
Välkommen till Täby Sim!

Läs hela inlägget »

FRAMGÅNGAR PÅ MASTERS SM
2016-05-10

Under helgen 6-8 /5 tävlade Täby Sim Masters i Masters SM i Filborna Arena i Helsingborg. Det var en trupp på 21 Täby simmare,
och en lagledare, Annika Östman, som var på plats.
Täby gjorde bra resultat och många fina lopp under helgen, och tog totalt 24 guld, 9 silver och 5 brons. Medaljörer
Täby Sim kom på en 4:e plats med 280 poäng i poängställningen bland alla klubbar i Sverige.
1)
Neptun 459
2)
Malmö KK 355
3)
SS04 305
4)
Täby Sim 280
5)
Helsingborg 278
6)
Göteborg Sim 193
7)
Södertälje 125
8)
Varberg 111
9)
Danderyd 109
10) Väsby 102
Övriga resultat: läs
På 4*50 Medley mixed i klassen 200-239 år, vann Täby sim och slog även nytt Europarekord med
tiden 2.01.00
I laget simmade Peter Pärlklo (rygg), Håkan Persson (bröst), Christine Urlander (fjäril), Gunilla
Rasmuson (frisim)
Övriga rekord som Täby Simmare slog under helgen:
Peter Pärlklo, 50 rygg 29,03, i klassen 45-49 år, svenskt och nordiskt rekord
Peter Pärlklo, 100 rygg 1.04,26 och 200 rygg 2,23,14 i klassen 45-49 år, svenskt rekord
Caroline Magnusson, 50 bröst 41,94, i klassen 60-64 år, svenskt rekord
Gunilla Rasmuson, 50 bröst 39,81, i klassen, 55-59 år, svenskt rekord
Nu laddar stora delar av masters gänget om för att simma Masters EM i London mellan den 25-29 maj. Vi åker dit med en trupp på
22 personer och hoppas på fina simningar i OS bassängen.
Läs hela inlägget »

TRÄNING I HELGEN
2016-05-02

Ingen simskola måndag 2/5-fredag-6/5.
Simskola och teknikgrupperna har träning som vanlig i helgen.
Läs hela inlägget »

STÄNK
2016-04-29

Nu kan du läsa gamla medlemstidningen "Stänk" här på hemsidan! Tack Gunnar för att du har hjälpt
oss med att sammanställa materialet.
Klicka här för att komma till tidningarna.

Läs hela inlägget »

ORDFÖRANDE HAR ORDET
2016-04-12

Läs vår ordförande, Anders Barnås, första blogginlägg om vad som händer i föreningen just nu, vart är vi på väg och hur ska vi ta
oss dit. Klicka här för att komma till bloggen.
Läs hela inlägget »

OSKAR UPPMÄRKSAMMAS I STOCKHOLMDIREKT
2016-04-12

Oskar Ericsson har intervjuats av StockholmDirekt om sina prestationer under SwimOpen
Stockholm och det svenska rekord som har slog. Klicka här för att läsa hela artikeln.

Läs hela inlägget »

ÅRSMÖTE 2016
2016-03-22

Efter årsmötet är styrelsen vald enligt nedan:
Anders Barnå, omval, till ordförande för en tid av ett år.
Helena Lingham, omval för en tid av 2 år
Håkan Persson, omval för en tid av 2 år
Anders Forsberg, omval för en tid av 2 år

