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Nu är den här - vår nya simlägerbroschyr för år 1999 - 2000 där vi presenterar 
hela 32 resmål i 13 länder. Har Du inte fått ett eget exemplar - ring så skickar 
vi ett bums! Låt dig inspireras av de många förslagen till nya spännande resmål, 
såväl som till gamla beprövade resmål, dit man gärna återvänder om och om 
igen! Här är några exempel från vårt utbud: 

FRANKRIKE 
Frankrike har fantastiskt fina sim- och 
sportanläggningar där ni känner er hjärt
ligt välkomna! Vi har I O orter att välja på 
från Dunkerque i norr till Canet en 
Roussillon i söder. 

LANZAROTE 
- Club La Santa 

Perfekt för träningsläger! Här finns allt du 
önskar av aktiviteter och har du redan 
varit här vill du säkert tillbaka! 

ITALIEN 
Vi har fyra resmål i Italien: Pesaro och San 

Benedetto vid Adriakusten, Montecatini i 
det vackra Toscana samt Sicilien, den sol
dränkta ön i söder. 

SYDAFRIKA 
- Kapstaden 

Ett fantastiskt tillfälle att kombinera sim
träning med spännande utflykter, bad & 
sol. Logi i lägenheter med självhushåll 
eller på hotell med hel/halvpension. 

USA 
Fortfarande prisvärt; bo och träna i Ft 
Lauderdale eller kombinera Ft Lauder
dale med ett par dagar i Orlando. 
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Res till västkusten och träna i San Diego, 
Los Angeles eller San Fransisco; bra trä
ningsmöjligheter och vänligt bemötande! 

SPEEDY 
=RESOR= 
BROSCHYR & BOKNING 

tel 040-795 0 I fax 040 795 00 
Amiralsgatan 3, Box 4048 

203 11 Malmö 
e-post: speedy@scandorama.se 

www.scandorama.se 
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En försäkring är silver 

En försäkring ger ekonomisk trygghet, men 

det är aktsamhet och kunskap som förhindrar 

olyckor. Framför allt kunskap. 

Därför stödjer Holmia Svenska Simförbun

dets simskoleverksamhet. Vi vill att landets alla 

simklubbar ska kunna fortsätta att lära barn att 

simma och handskas med vatten. 

En försäkring är silver. Simkunskap är guld. 

Huvudsponsor för Svenska Simförbundets simskoleverksamhet. 
Om du har frågor om Holmias försäkringar är du välkommen att ringa oss på 08-753 75 00. 
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D 
et millenieskifte som alla 
talar om kommer snabbt' allt 
närmare. När det här skrivs 
är det 429 dagar kvar. (Det 

blev 428 innan jag blev färdig). Vad har nu 
det med simidrott att göra. Är det inte 
något bara för våra datorer. Nej så är det 
nog inte. När vi går in i 2000-talet går vi 
också in i en ny mycket intensiv era inom 
det internationella tävlandet. En mer 
intensiv början är svår att tänka sig. EM, 
VM, OS allt under ett och samma år, 2000. 
Och i den takten är det tänkt att fortsätta 
med minst två, under OS-åren tre, stora 
internationella mästerskap. Hur ser svensk 
simidrott ut i det perspektivet. 

En avstämningspunkt kan vi väl på sitt 
sägas ha passerat i dagarna. Jag tänker på 
det upptaktsmöte som just ägt rum inför 
SOK:s talangsatsning. En på sitt sätt inför 
framtiden både glädjande och bekymmer
sam händelse. Glädjande på så sätt att vi 
kunnat plocka fram inte mindre än tio 
simmare och två hoppare som enligt vår 
uppfattning, SOK:s uttagning är inte klar 
när detta skrivs, fyller de mycket högt 
ställda kraven: medaljchans senast vid OS 
2004. Långt fram i tiden kanske, men med 
en medveten kraftfull satsning också god 
tid för utveckling mot den målsättningen. 
Bekymret då? Jo av de tio simmarna var 
endast en grabb. Hopparna fördelade sig 
däremot jämt. Frågan inställer sig onek
ligen: Vad är det för fel på grabbarnas trä
ning/satsning/motivation? Var finns bris
terna? Att grabbarna skulle ha sämre po
tential än tjejerna har jag för egen del svårt 
att tro. Problemet sitter någon annan stans. 

J 
ag tror däremot att svensk 
simning, enkannerligen den 

svenska tränarkåren, måste slå 
ina kloka huvuden ihop för att 

gemensamt och tillsammans utnyttja sin 
kompetens för att finna en lösning och 
jobba åt samma håll. Både för sin egen, för 
de aktivas och för simningens skull. En hel 
del kompetensutveckling kommer säkert 
också att behövas för att vi ska lyckas. Men 
det borde väl snarast ses som en positiv 
utmaning. Nu kommer det visserligen att 
gå fler tåg, intagning i talangprogrammet 
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ska ske fortlöpande, men gratisbiljetter finns 
det inga. Hårt, mycket hårt, arbete kommer 
att krävas av simmarna för att komma med. 
och sedan hålla sig kvar i programmet. Då 
har de också rätt att begära bästa möjliga 
stöttning och professionalism i matchnin
gen. Hur många i tränarkåren arbetar 
förresten systematiskt och medvetet med 
mental träning som en naturlig del av 
utvecklingen av de aktiva. 

V
i andra som i en eller annan 
egenskap också finns runt 
bassängkanten kan också bidra 
på vårt sätt. Barbro Olsson pe-

kade i förra numret av Simsport på en viktig 
fråga för alla lokalt engagerade ledare.Vi 
måste slåss för att få behålla våra tränings
möjligheter. Synen på simhallar måste vi få 
att gå i riktning mot att de i första hand är 
idrottsanläggningar. Att de sedan också är 
utmärkta motionsanläggningar för alla åld
rar borde vi på alla nivåer bli bättre på att 
utnyttja. Ska vi lyckas med detta måste vi 
lära oss att i umgänget med omvärlden ta 
till vara våra simmare som de goda expo
nenter de är för en fin idrott. Vore det inte 
förresten bättre att simklubben startar en 
Masters- och motionsverksamhet - gamla 
simmare har ofta mycket kvar att ge på 
många sätt - än att masterssimmarna och 
motionärerna får söka sig till Friskis och 
Svettis eller vad det nu kan vara. Simning är 
utmärkt för alla åldrar. Då borde varje 
simklubb med självaktning också hålla sig 
med verksamhet för alla åldrar. Det skulle 
göra oss mycket starkare i umgänget med 
våra lokala politiker. Här måste också vi på 
central nivå bli mycket bättre på att på olika 
sätt stödja den lokala verksamheten. 

Ni som läser de här raderna undrar säkert 
om det kommer att finnas någon Simsport 
att läsa även efter årsskiftet. Till er kan jag 
säga: Det kommer att finnas en Simsport 
också i fortsättningen. Det första numret i 
satsningen påen ny Simsport är beräknat att 
komma ut i anslutning till kortbane-VM i 
Hongkong. Vi kommer att komma tillbaka 
till detta lite längre fram. 

Jan Nordlund 



Har du fått SWIM-SHOP 
katalogen -98? 

Swim Shop 
Telnr. 

0560/14808 

Adr. Box 25 
680 60 Sysslebäck 

64 färgsidor med all utrustning för simmare. 

Sänd oss en fax, eller ring och 
beställ så kommer den direkt hem 

till din postlåda! 

Fax nr. 
0560/10515 

Till Simklubben Lödde 
sökes 

sim ledare/ 
sim instruktör 

till våra utbildningsgrupper. 
Utbildning sker enligt 
Simförbundets simlinje. 

Vi söker personer som huvud
sakligen på heltid kan förstärka 
vårt siminstruktörsteam. 

Kontaktperson: 
Tove Göransson, 046-712545. 

~ll~l~ 
~H ö g a K u s t e n s k o m m u n 

0 
___ ,_,.,, . ~ 

~ .•• IÄ/'AP!I, ånet ~ C, 

S~~I 

Boende på hotell eller vandrarhem. 
Sommartid även campingstugor. 

50 m tempererat utebad-sommar i 
direkt anslutning till camping. 

25 m inomhusbassäng-övrig tid 

Välkommen med förfrågan! 

Kramfors Kommun 
Fritidsenheten 
872 00 Kramfors 
Tel 0612-801 90 
Fax 0612-711 313 
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-~ 
Kultur & F ririd 

* Bo billigt! * Fina träningsmöjligheter! * Nära till allt. .. 
Vi har bl a: 25~metersbassci.ng med 6 banor -27c 
och klättervag;. rekreat,onsDao med va.tre!"'~ 
rutschbana och vagr,;askm. I rnar. av plats tiilgång tili 
1orottshall och träningsloka:. 

Övernattningsmöjligheter r:;a ;..arr<ans ca--..::. 
ca rn minuters gii.ngvag fran centrum. ca 5 :-:i!nuter 
Iran simhallen. 
Camoen har plats fö~ 60 c,ersor.er • vaningssangar. 
Oår finns kök. duschar. matsaL a1ln.:m mec Kaoel-TV 

Välkommen att kontakta oss 
så får du veta mer. .. 

Ku/tur&Fnti0 Sala. tel C224-555 C5 fax 022.i:!- ~ 73 90. 
e-mail ku!turfrit1d@sa;a.se 
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Vattenträning på grunt och djupt 
våtvästar, bälten, hantlar, boots, poolpony, 
aerobicshandskar, ftytkragar, rörelsebanker 

~11 
f:ysioNx EXERCISE 

flexibla rörelsebanker inom vattenträning, 
fitness, styrketräning, stretching, rehab rn n. 

.. -.-: 

Energitillskott i den absoluta frontlinjen! 

Vi levererar över hela Sverige: DIF A Sports & Rehab AB 
Arenavägen 23 (även butik), Globen City, 121 77 JOHANNESHOV 

Tel: 08-600 10 45 Fax: 08-600 10 65 e-post: globen@difa.se 

FALKENBERG 

so 1neters 
bassäng ino1nhus 

Klitterbadet har ett perfekt läge, 
endast SO meter till Skrea Strand och 
havet. 

För frågor och bokning kontakta Ingela Rasmusson 
på Kultur/Fritid tel 0346-863 21 

Simläler i 
KATRIN HOLM 
DUVEHOLMSHALLEN 

erbjuder Dig och Din förening 
utmärkta träningsmöjligheter 

till fantastiskt låga priser! 
Helpension på sporthotellet "Tre Bollar" 

och Ekbacken* Banhyra 
* Teorilokaler med AV-utrustning 

och video i Duveholmshallen 
och på Ekbacken . 

Allt till "IDROITSPRISER ". 
För ytterligare information 

ring 0150-572 48. 

•• 
Alvdalen 

·en bra bit Dalarna 

Billigt boende 
60:-per bädd 

Vi har: 
• 50 meter sinibassäng 
• 60 meter vattenrusch 

• Solarium • Gym • Ishall 

Allt nytt och fräscht 
samlat på ett ställe! 

ÄLVDALEN 

SIMLÄGER: 
från f5:-

pass/deltagare 

Boka ditt läger på 
telefon 0251-802 83, fax 0251-413 06 

FRITID ÄLVDALEN 
8 SIMSPORT nr 1 l • 98 
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från 13 till 30 mot sim-EM 
Det kan bli en rekordstor åldersspridning i truppen till 
korthane-EM med 13 år som botten och 30 som topp. Den 
eventuella 13-åringen är sommarens dubbla SM-etta Ida 
Mattsson från Staffanstorp medan "gamlingen" kan bli 
Väsbys Borlänge-fostrade före detta världsrekordhållare 
Jan Karlsson. 

Ida ingår i en stor grupp konkurrenskraftiga frisimmer
skor; Jan gör sin satsning på gamla paraddistansen 50 fjä
ril. Målet är att simma så fort att han kan ta fjärilsplatsen 
i medleylagets och frigöra mästaren Lars Frölander för 
frisimmet. 

Sievinen är medleyspecialist men en attraktion på alla 
simsätten och så bra att bröstsimsvärldsmästaren Patrik 
Isaksson troligen är ende hemmesvensken som just nu rår 
på finländaren. 

r------------------~ I ! ! ! LEN (Europeiska Simförbundet) har ändrat datum I 
I och plats för EJM 1999 ! ! ! I 
I Kval till EJM blir vid EJM 1999, 14-17 I 
I Grand Prix 4 juli, Moskva, I 
: i Landskrona 5-6 iuni. Ryssland : 

Träningsläger/ 
Konferens 

Förlägg er nästa konferens/träningsläger 
till vår friskvårdsanläggning med 25 m 

bassäng, styrketräningsrum, 
konferensrum m m som ligger vid 

Kungshamn/Smögen i mellersta Bohuslän. 

Vi hjälper gärna till och ordnar logi för er. 

Tumlaren är en liten trivsam anläggning 
med de STORA möjligheterna! 

För prisförslag kontakta, Roland J oelsson 
0523-711 50. 

Välkommen till 

' m ® 

bad & reliabifitering 
Dinglevägen 5 7 • Väjern • 456 44 Kungs hamn• 

Tel.0523-711 50 • Fax 0523-71187. 

EM-truppen växer 

Sundsvalls SM-etta Anna-Karin Kammerling har som åt
tonde simmare förhandsnominerats till korthane-EM i 
december. Det var hennes 27,6 på 50 fjäril och närhet till 
regerande mästarinnan Johanna Sjöberg (27,3) vid Grand 
Prix-premiären i Göteborg som ledde till den tidiga 
uttagningen. 

Ny förbundskapten 
för iuniorer o ungdom 

Förbundskapten Hans Chrunak har utsett Martina Arons
son, SK Laxen till ny förbundskapten för juniorer och ung
dom. Martina har aktivt förflutet som simmare i Spårväg
ens SF, är utbildad som idrottspedagog på Högskolan 
Halmstad och har varit tränare i såväl Spårvägen som i 
SK Laxen. Sedan sommaren har hon det tillfälliga ansva
ret för Halmstadklubbens elitsimmare. De senaste två åren 
har Martina varit ungdomsansvarig inom Sirnkommitten 
och dessförinnan var hon aktiv i den centrala DUK-grup
pen inom simningen. 

Martina har sin huvudsakliga arbetsplats på Tränings
kompaniet i Halmstad där hon är verksamhetsansvarig för 
friskvård och träning. 

Postgiro 
900 111-6 

f Rädda Barnen 
För barns rätt. 

SIMSPORT nr 11 • 98 9 
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en enorm 
nonchalans 

. . 
mot simningens 
historia 

Det finns en tradition i svensk simning som är beklaglig. 
Den tar sig uttryck i att människor som gjort stora insat
ser plötsligt inte existerar. Ja, rent av aldrig existerat. Stora 
kunskapsmassor kastas utan vidare på sophögen och nya 
krafter börjar om från början med att samla erfarenheter 
bara för att efter några intensiva år gå samma väg. 

D etta är ett slöseri som i längden utarmar simsporten och 
förleder till tron att tillräckliga kunskaper är lätta att 
förvärva.Om vi jämför med andra områden somt.ex. 

vetenskap och konst, finner vi hur 
noga man är att dokumentera den 
aktuella kunskapen för att med den 
som plattform skapa nytt vetande. 
Det är grunden för all forskning och 
därmed till framåtskridande. Svensk 

simning har inget forum för kunskap och historia. Våra pionjärer 
oavsett de har funnits i bassängen eller på landbacken har glömts 
bort och rent av förnekats i samma ögonblick de lämnat strålkas
tarljuset. 

Faktum är att historielösheten har tillåtits gå så långt att många i 
dagens landslag inte vet vem Gunnar Larsson är eller vad han 
uträttat. Jag tror t.o.m. att många av dagens tränare och ledare li
der av samma brist i sin elementära baskunskap i ämnet simning. 
Det är kanske inte så konstigt att det förhåller sig på det här viset 
när den högsta ledningen i svensk simning visar en enorm noncha
lans mot simningens trots allt stolta historia. Ett beklagligt exem
pel demonstrerades i samband med att Simförbundet firade nittio 
år. Bland de inbjudna till den ståtliga banketten saknades de flesta 
stora pionjärerna bland tränare och ledare. En sådan var Sten Hell
qvist, som var mannen som satte svensk damsimning på världskar
tan. Han hade varit värd en egen bankett. 

U nder åren har svensk simning avstått från unika kunska
per som f.d. aktiva, tränare och ledare byggt upp under 
många års slit. Det är naturligt att man efter en intensiv 

karriär i vattnet eller på bassängkanten dra sig tillbaka för att ge 
andra intressen i livet en chans men det är inte detsamma som att 
hjärnan raderas och töms på kunskaper. 

Självfallet borde tränarkonferenser och ledarsymposier ha stående 
programpunkter där tränare och ledare från förr delgav åhörarna 
de erfarenheter som skapade framgångar under tidigare epoker. 

Jag är övertygad om att Tommy Malmsten (har ni glömt honom?) 
skulle kunna lära ut mycket av de underfundigheter som fick hans 
simmare att överträffa sig själva när det gällde. Bosse Alm som 
varit i exil i tjugo år skulle kunna berätta om hur man bryter ny 
mark med hjälp av information och intryck från internationell 
simning. Vem har försökt locka ur Sven-Arne Selling hemlighe
terna bakom Anders Holmertz framgångar? Ellr vet ni allt om det? 
Björn Larsson skulle kunna ge en lektion i hur man på ett akade-
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miskt sätt planerar karriären för Olympiska 
guldmedaljörer. Kan man lära sig något av att 
studera Gunnar Larssons träningsprogram? 
De finns dokumenterade nästan samtliga. 

M an beklagar att tränare med stor po
tential lämnar sporten men man lyfter 
inte ett finger för att förhindra det. 
Torsten Buhre är säkert en av de mest 

välutbildade tränare som vi haft. Behövs inte 
hans kunskaper? Greg Conell som är den trä
nare som under de senste åren producerat flest 
simmare till landslaget låter man utan en blink
ning försvinna ur landet. Dessa är bara några 
exempel på den enorma kunskapsflykt som 
svensk simning utsatts för under en följd av 
år. Bland gamla storsimmare finner vi enorma 
kunskaper inom en massa områden som skulle 
vara värdefulla för svensk simning. Bengt Ba
ron kan säkert hjälpa förbundet att få ordning 
på organisationen. Pelle Holmertz kan förvalta 
eventuella pengar. Per Johansson kan mycket 
om internationell handel. Susanne Ackum är 
nationalekonom. För henne är kanske förbun
dets ekonomi "a piece of cace". Här finns ju
rister, skådespelare, pedagoger, läkare, forskare, 
golvläggare och fotografer. Alla skulle säkert 
vilja hjälpa till om man bara frågade. För så 
fåfänga är gamla stjärnor trots allt, de vill bli 
tillfrågade. 

Varför är det så här? Bottnar det i avundsjuka, 
slöhet eller bara omedvetenhet? Jag tror att det 
är en kombination. Många med mig har nog 
kännt det kyliga draget från Jantelagen. 

Lars-Eric Paulsson 

Halmstad 
- det är platsen på sommaren 

I Getinge och Oskarström 
kan vi erbjuda dig sommarläger. 

Här finns träningsplaner, idrottshallar, utomhus
bad i 50-metersbassäng. Logi, mat och fritids
aktiviteter samlade på ett och samma ställe. 
Och du, vi lovar också att vi är synnerligen 
prisvärda. Testa oss! 
235 kronor/person för helpension inkl. 
planhyra, inträde till bad m.m. 

Vill du veta mera? Ring 035-13 77 29 
eller faxa 035-15 75 18 

HALMSTAD ~~~ 
Tekniska kontoret 

kn r· er 
i Gnosiö 

Vi ordnar 
• Hel bassäng (6 banor) från fredag kl. 19.30 

till söndag kl.13.00 i Töllstorpshallen, Gnosjö. 
• Mat och logi i samma anläggning. 
• Paketpris för träning, mat och logi. 

Prisexempel vid 20 deltagare 400:•/pers. 
Tillgång även till styrketräning, sporthall 
och motionsspår mm. 
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Vid förfrågan ring Fritidskontorel, Gnosjö. 
Tel 0370-33 10 00 eller 0370-33 11 03 

. -
GNOSJO 

K O M M U N 
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Malmö, 31/10-1/11 

Text: Malin Nilsson 
Bilder: PIR87 

12 

Peter Aronson 

Det börjar dra ihop sig för de simmare som hade tänkt sig att simma 
EM i Sheffield i december. Kanske var det på grund av detta som de 
resultat vi fick se under säsongens andra GP-tävling var så blandade. 
Många simmare saknades, däribland en del landslagssimmare, och 
några grenar hade ett ganska blygsamt antal deltagare och mediokra 
resultat. Den allvarsamma stämning som rådde i Aq-va-kul efter en 
tyst minut för de drabbade i brandkatastrofen i Göteborg kom dock att 
lättas upp redan i andra grenen. 

D 
et var Louise Jöhncke 
som återigen visade 
upp sin styrka och sat
sade för fullt från bör

jan till slut på 200m frisim. Ännu en 
gång simmade hon under två minuter 
(1.59,07) och det ska bli skoj att se 
henne i toppat tillstånd med den styrka 
hon besitter idag och med det själv
förtroende som hon måste ha skaffat 
sig under det senaste året. Louise, som 
dagen efter tävlingarnas slut for till 
Kanada får att träna en månad i Cal-
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gary, fick sällskap under tvåminuters
strecket av Malmös Lotta Wänberg 
(1.59,43). Med en tredjetid av Sandra 
Steffensen, Trelleborg, på 2.00,78 har 
Sverige därmed minst sju tjejer som 
har kapacitet att simma under två mi
nuter i en lagkapp. (Varken Josefin 
Lillhage, Ida Mattsson, Johanna Sjö
berg eller Malin Svahnström fanns på 
plats i Malmö.) Även på halva distan
sen simmade Louise starkt med tiden 
55,51. 



Vid 33 års ålder verkar John Miranda 
trivas som fisken i vattnet och hans 
självförtroende tar kol på respekten 
för de yngre motståndarna. Vi får dock 
hoppas att dessa namnkunniga mot
ståndare - bl.a Johan Wallberg, Fred
rik Letzler och Max von Bodungen, 
vilka var 2:a, 3:a resp. 4:a på 
100m frisim- bara ligger och avvak
tar för att sedan smälla till och visa 
vad de går för längre fram, när det väl 
gäller. 

Peter Aronsson på 
frammarsch 
Patrik Isaksson är förhandsnominerad 
till såväl EM i Sheffield som VM i 
Hong Kong i april och har därmed sitt 
på det torra ett tag till. 
Samtidigt som han fortsätter att simma 
tillfredsställande snabbt på sina bröst
simssträckor (28,74 på 50m och 
1.01,51 på 100m) provar han även på 
andra grenar, somt.ex. 50m frisim där 
han var tvåa efter John Miranda. 
Spårvägens Peter Aronsson är på 
frammarsch och i Malmö imponerade 
han särskilt mycket på herrarnas 1 00m 
bröstsim där han, inte långt efter Isaks
son gick i mål på 1.01,98. Peter sim
made också bra på dubbla sträckan 
(2.14,30) och på 200m medley 
(2.03,58) där han dock var en smula 
anonym jämfört med segrande Jani 
Sievinens 1.58,19. 

I 
det tomrum som har uppstått 
på damernas bröstsim är det 
främst Jessika Granlund, S77, 
och Emma Gustavsson, 

Växjö, som utmärker sig. Jessika vann 
klart 50m (33,67) och 100m (1.12,61) 
och Emma vann ännu klarare 200m 
(2.33,94). En positiv sak med dessa 
tjejer är att de fortfarande är unga -
16 resp.15 år - och att de är på väg 
neråt i tid. Förhoppningsvis får de med 
sig några medföljande på vägen. 

Favoriten simmar åter 
som en kung 
På plats i Malmö fanns ett gäng fin
ska simmare, däribland Anu Koivisto 
och Jani Sievinen. Anu, som innehar 
ett antal finska rekord, är en väldigt 
talangfull simmerska med ryggsim 
som främsta specialitet. Denna helgen 
ställde hon dock enbart upp på 100-
meterssträckan vilken hon vann på 
1.02,31. Därutöver vann Anu också 
1 00m medley på 1.04,22 och 200m 
dito på 2.17 ,28. Landsmannen Jani, 
som efter några världsrekordsim
ningar i Aq-va-kuls bassäng under 
årens lopp är något av en favorit hos 
Malmöpubliken, visade att han är till
baka efter en halvljummen period i 
sin simkarriär med motgångar och 
besvikelser. Nu simmade Jani åter 
som en kung på mycket fina tider, som 
hade inneburit nationsrekord om han 
hade varit svensk, och publiken njöt. 
Tiderna? 54,78 på 100m, 1.58,19 på 
200m och 4.12,03 på 400m medley. 
Tredje finske simmare att ta tre seg
rar i Aq-va-kul var frisimmaren Juha 
Lindfors som vann 200, 400 och 
1500m frisim utan större svårigheter. 

Lyckad inledning för Lotta 
Lotta Wänberg, som inledde tävlingen 
för sin del på ett mycket lyckat sätt på 
200m frisim, simmade också mycket 
bra på 400m. Och med Lottas 1.59 ,43 
på halva distansen kan nog helgens 
4.14,76 komma att förbättras ytterli
gare inom kort. Att uthålligheten finns 
visade hon på 800m frisim där hon 
prickade tiden 8.50,00. Klubbkomp
isen Camilla Helgesson blev Lotta 
övermäktig på längsta distansen med 
tiden 8.46,52. 

Då Anna-Karin Kammerling inte be
hövde fajtas med frånvarande Johanna 
Sjöberg kunde hon klart vinna 50m 
fjärilsim på 27 ,62. Fler segrar, om än 

SIMSPORT nr 11 • 98 13 



14 

inte lika klara, blev det på 1 00m fjäril 
(1.02,62) och på 50m frisim där hon 
spöade Louise Jöhncke med elva 
hundradelar (26,09 mot 26,20). 

Många finaler för 
Trelleborg 
I Sveriges sydligaste stad, Trelleborg, 
tycks simningen ha blomstrat upp re
jält. Sandra Steffensen, som är den 
som gått längst så här långt, simmade 
i samtliga frisimsfinaler med en andra
plats på 1 00m och en tredjeplats på 
200m som bästa re~.iltat. Emma 
Pålsson vann 200m fjärilsim och på 
50m och 100m var hon tvåa respek
tive trea. Finalplatser blev det också 
för Caroline Steffensen, 1 00m och 
400m medley, och Christian Clausen, 
50m och 200m bröstsim. Sammanlagt 
tolv finalplatser för detta lilla gäng 
alltså. 

Noterbart 
En tjej som börjat klättra i resultat
listorna det senaste året är Malmös 
Jenny Redlund. Det började på de 
korta frisimsdistanserna men nu har 
Jenny även visat fina resultat på med
ley. Under 
Allhelgona
helgen var hon 
bästa svenska 
på både 100m 
(1.05,11) och 
200m medley 
(2.19,18)efter 
Anu Koivis
to. På tjejer
nas ryggsim 
verkar det som om Helsingborgs Nelly 
J örgensen funnit formen och på 1 00m 
var hon bästa svenska med 1.04,20. 
Slutligen kan noteras att segraren på 
50m fjärilsim för herrar, Ola Fager
strand, bytt klubb från Malmö KK till 
Spårvägen. 

Med undantag av vissa ljuspunkter 
som nämnts ovan kan man med resul
tatlistorna från GP-tävling nummer 
två i handen konstatera att det kom
mer att behövas en uppryckning i 
många grenar till EM-kvalet i Norr-
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Louise Jöhncke 

Nelly Jörgensen 

köping 27-29 november. Men med alla 
simmare på plats och med iite topp
ning och uppladdning osv ska väl för
hoppningsvis fler simmare kunna slå 
sig in i EM-truppen. l 



• KORT-nyheter • 

Visste du ... 
att världens högst 
belägna simtävling 
avgjordes på 2.400 
meters höjd över havet 
vid de Sydamerikanska 
mästerskapen som 
avgjordes i Cuenca, 
Ecuador. 

Dubble världsmästaren Lenny Krayzelburg 
har nyligen skri vit på ett flerårs 
Speedo. Det betecknas som det 
nomiska sponsoravtalet någo 
simidrottare som inte tagit nå 
Avtalet uppges innehålla ett fl 
klausuler som ska beräknas u 
sultat Krayzelburg presterar vid Pan Pacs, 
VM och OS i Sydney. Den exakta summan 
har inte kunnat fås vid denna tidnings press
läggning. 

Jenny Thompson har valt till årets simmare 
1998 av Amerikanska simförbundet vid ett 
möte i Cincinatti. Hon fick också motta ut
märkelsen Phillips Performance Award. 
Thompson är den förste att sopa hem fyra 
guld under ett VM sedan Tracy Caulkins stod 
för den bedriften 1978. Thompson tog guld 
i grenarna 100m frisim, 100m fjärilsim, 
400m (lag) och 400m medley. Dessutom tog 
hon silver på 800m frisim (lag). På 
fjärilsimmet i medleygrenen gjorde hon den 
bästa tiden i världen - 57,89. 57,89. 

Australier säger nej till fängelse 
Idrottsmän som åker fast i dopingkontroller vid OS i Syd-

innebära fängelse på upp till två år, något som IOK alltså 
motsätter sig. 

Världsrekord 

Är redo att ta upp 
stafettpinnen 
Fem år efter det svidande 
nederlaget mot Australien 
om att få arrangera OS år 
2000, är Kina nu redo att 
ansöka om sommar-OS år 
2008. IOK-presidenten 
Juan Antonio Samaranch 
har uppmuntrat Kina att 
ansöka om spelen sedan 
man förlorade med endast 
två röster till Australiens 
fördel. Människorätts-

-- ., 
USA, har protesterat m 
Kinas ansökan. 

Ian Thorpe från Australien satte nytt världsrekord på 400m 
frisim vid de australiska mästerskapen. Den nya tiden är 
3.39,82 - en putsning med 64 hundradelar mot det tidi
gare rekordet som innehades av Danyon Loader från Nya 
Zeeland. Matthew Dunn från Australien slog det gamla 
världsrekordet på 400m individuell medley med tiden 
4.04,24. Detta vid samma tävling. Det gamla rekordet hade 
Marcel Wouda från Nederländerna. 

SIMSPORT nr 11 • 98 15 
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Att doping blivit ett skrämmande vanligt inslag i polisens våldsutredningar 
känner de flesta till. Trots detta fortsätter missbruket. 

Det tycker vi är bedrövligt. 
Att missbruket slutar i riktigt grova våldsbrott är naturligtvis inte legio. 

Men allmän grinighet, humörsvängningar och försämrad självkontroll är nå
got nästan alla som tar anabola steroider råkar ut för. 

Den som dopar sig riskerar naturligtvis inte bara 
personlighetsförändringar: Impotens, lever- och 
njurskador, skallighet, kraftig acne och hjärtför
storing är andra mer eller mindre vanligt före
kommande biverkningar. 

Om du vill fråga något om doping så ring 
oss. Telefontid: Måndag-Fredag 10.00-20.00. 
Det kostar bara en markering varifrån i Sverige 
du än ringer. 

Självklart får du vara anonym. 

SIMSPORT nr 11 • 98 
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PROVA SKARA! 

- Vi tror oss veta vad du vill ha ut av ett träningsläger. 

- Skara idrottsområde "Vilan" ligger mitt i Väst-
sverige, alldeles intill E20 och bara en km från 
centru~ och sju km från populära Skara Som
marland. 

- Vi har simhall (25 m) med 6 banor och utom
husbassäng (50 m) med 8 banor. Vidare finns 
det ishall som har öppet året runt, idrottshall, 
fotbollsplaner, tennishall och minigolf. 

- Valfrihet är vårt motto vad gäller ditt val av logi och 
mat. Hårdförläggning, stugor, camping eller motell. 
Komfort och pris styr troligtvis ditt val. 
Matfrågan löser vi helt efter era önskemål. 
Väl sammansatt husmanskost, frukost, härliga pasta
rätter eller pizzor serverar vi på motellets 
restaurang. Ni kan också välja självhus
håll eller kombinera de olika 
alternativen. 

- Vad ni än väljer vad gäller logi och mat 
tar det bara någon minut att gå från an
läggningen där ni tränar. 

- Vi erbjuder rabatt på logi och mat vid längre vistelse. 

- PRÖVA SKARA -
Ring 0511-13110 eller 0511-322 00 för mer information. 

·~:~ sKAM 
(').\~~** 

CAMPING Kultur- och fritidskontoret 

Träningsläger 
Italien Adriakusten 

* Rimini 25 m inomhus- 50 m utomhusbassäng 

* Caorle (Venedig) 50 m utomhusbassäng 

* San Benedetto 50 m utomhusbassäng 

Spanien Ostkusten 

* Barcelona 50 m utomhusbassäng 

Danmark Nordjylland 

* Nörresundby 
* Lökken 
* Skagen 

Frankrike 
* 18 oner med ... 

* 3 oner med. .. 

50 m inomhusbassäng 

25 m inomhusbassäng 

25 m inomhusbassäng 

50 m utomhusbassäng 

50 m inomhusbassäng 

Begär offert och referenser ! ! ! 

1-=a 
AGIRETOUR 
Enbiirsvägen 1 B, 904 35 Umeå 
Tel: 090-13 26 12, Fax: 090-13 2617 

ww,i•.agire.st e-mail: info@,agire.se 

ruunusbro 
1'ritidSCIJDIIJr 
Tal. nr. 013-20 68 25 Fax. nr. 013- 20 6815 

Hos oss bor du i ett modernt 
Vandrarhem i anslutning till 

Simhallen 

Simhallen har 7 banor och 
Separat hoppbassäng. 

Modernt gym 

Vandrarhemmet har plats 
För 108 gäster. 

Konferenslokaler och storkök. 

Tillbringa ert sommarläger 
hos oss på Centralbadet i 

~ 
Kan ni bo och träna billigare på ert sommarläger 
än hos oss på Centralbadet i Norrköping? 75:-/dygn. 
Logi i egen hytt på romerska badet samt två 
simpass per dag. 

Badets restaurang kan stå till tjänst med 
frukost och lunch. Centralbadet i Norrköping 
ligger på gångavstånd till centrum. 

Detta kan vi erbjuda: 
Inomhus Utomhus 
• 25 m bassäng (sju banor med hopptorn) • 50 m bassäng ( åtta banor) 

• Undervisningsbassäng • Hoppbassäng med hopptorn (1-1omJ 

• Lekbassäng • Barnbassäng 
• Vattenrutchbana • Varma källor 

• Stort grönområde 

lllfr= Central_~adet 
~ NORRKOPING 

For bokningar och upplysningar: 
Centralbadet 

Albrektsvagen 19 
603 50 Norrkoping 

Tel 011-15 29 90, fax 011-15 29 97 
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**** 
BAD& CAMPING 
IIALLSTAIIAMMAR 

.En 0220-241 87. ll:llllW turism@hallstahammar.se 
H=5ida http://www.camping.se/plats/U05 

Stugor * Gästhamn * Bangolf 
Tennisbanor * Beach volley 
* 4 Tempererade bassänger * 

Hopptorn * Vattenr~tschbana 
Turistbyrå * Servering 
Kanoter * Fiske * Basket 

Vi ordnar Erat träningsläger lätt och bekvämt 

Träning-Boende-Mat 
allt på samma ställe 

1@5~ 
~ ~ 

1999 

~ Träningsläger 

Träningspaket från 235:-/dag 
och person! 

* logi 
* Frukost, lunch och middag 

* Två timmars träning, 
för- och eftermiddag 

* Konferrensrum för teori 

Lugnet 023-836 50. 

BOKA NU!!! 

SIMLÄGER 

i Sollefteå 

---VINTER
Kombinera simträningen i 
Sollefteås 25 meters bassäng 
med härlig skidåkning både utför 
och på längden i Sveriges mest 
kompletta skidanläggning. 

--SOMMAR--
Träning i varm SO-meters bas- PRISEXEMPEL :J 
säng. Bo i stugor på samma Boende i stuga, träning 
område. Vi ordnar de sido- 2 pass/dag.lunch, middag,

204
. 

aktiviteter ni önskar. exkl. frukost ..... • • 

Din Lägerkontakt i Sollefteå 
PETER FÄLLSTRÖM 

0620-682545, fax 0620-682544 SOLLEFTEÅ BADHUS 
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Resultat POLO Tabell RESULTAT Konstsim 
Allsvenskan 1998 1) Falu SS 3 2 1 0 43 13 5 RM, Göteborg 1998-10-10 

2) Järfälla S 3 2 1 0 32 14 5 
Grupp B 3) LASS 3 1 0 2 18 28 2 Figursimning KLASS: Juniorer 
Resultat och tabell efter första omgången i Västerås 4) SolK Hellas 3 0 0 3 10 48 0 Sammanlagt resultat 
den 3-4 oktober 1998. 1. Viktoria Paulsson Ludvika SS 140.762 

Skytteligan 2. Cecilia Englen Växjö SS 140.533 
JS KSS 16 4 1) Mikael Gul FSS 10 3. Maria Wennström Ludvika SS 138.976 
vss SKK 2 16 2) Andreas Norrström FSS 9 4. Kristina Lindgren Ludvika SS 137.514 
vss KSS 24 3 Christer Östlund JS 9 5. Malin Kleve Täby Sim 135.181 
JS SKK 3 21 4) Anders Söderlund FSS 8 6. Ida Björkenstam Täby Sim 133.020 
SKK KSS 40 3 5) Vlad Mecea JS 7 7. Therese Hagström Ludvika SS 132.455 
vss JS 19 2 6) Tamas Bernad LASS 6 8. Ida Östlin Jönköpings SS 129.890 

Alexander Swan Hellas 6 9. Emma Graaf Ludvika SS 129.299 
Tabell 8) Omar Catovic FSS 5 10. Annica Smith S02 128.676 
1) SKK 3 3 0 0 77 8 6 Fredrik Sundgren JS 5 11. Linda Teng SK Neptun 128.063 
2) Västerås SS 3 2 0 1 45 21 4 Dalibor Petrovic LASS 5 12. Emelie Ryan S02 124.495 
3) Järfälla S 3 1 0 2 21 44 2 11) Sara Lidh JS 4 13. Johanna Mårtensson S02 122.959 
4) Karlstads SS 3 0 0 3 10 80 0 Nicklas Gustafsson FSS 4 14. Pernilla Gustavsson Jönköpings SS 121.874 

15. Ida Hammarlund Jönköpings SS 117.439 
Skytteligan U-CUP A 1998 16. Lina Gruvhagen Växjö SS 110.676 
1) Dennis Lundqvist SKK 16 Norrgruppen 

Erik Axelsson SKK 16 JS Hellas 6 8 Figursimning KLASS: Seniorer 
3) Marijan Spernjak SKK 13 Hellas SPIF Uppskjuten Sammanlagt resultat 
4) Roger Lundqvist SKK 10 SPIF JS 25 4 1. Carolina Gustavsson Växjö SS 146.248 

Johan Mattsson vss 10 Hellas JS 13 - 9 2. Åsa Gidsäter S02 145.743 
Attila Flamborg vss 10 3. Helen Bromander Växjö SS 144.626 

7) Tomo Durovic SKK 7 Tabell 4. Eva Alhm S02 144.523 
Rickard Roslan vss 7 1) SolK Hellas 2 2 0 0 21 15 4 5. Emma lvarsson Växjö SS 144.266 
Claudiu Tonescu SKK 7 2)) SPIF 1 1 0 0 25 4 2 6. Linda Örtengren Växjö SS 143.933 

10) Erik Löfgren JS 6 3) Järfälla S 3 0 0 3 19 46 0 7. Lisa Andersson Jönköpings SS 142.092 
Jesper Pettersson JS 6 8. Sara Melander Täby Sim 138.192 
Anders Blomqvist SKK 6 Skytteligan 9. Anna Sneen Ludvika SS 135.731 
Anders Holmberg vss 6 1) Zvonko Markovic SPIF 13 10. Lisa Lindberg Ludvika SS 134.295 
Joakim Carlsson vss 6 2) Mats Munkhammar Hellas 8 11. Lilli Kassa Jönköpings SS 128.501 

3) Simon Vesterlund JS 4 12 Linda Lundell SK Neptun 121.699 
Grupp C David Dahlman Hellas 4 
Resultat och tabell efter första omgången i Stockholm Johan Linde Hellas 4 
den 3-4 oktober 1998. Daniel Loranth Hellas 4 

David Arvidsson JS 4 Resultat MALACO GRAND PRIX 2 Finaler 
Hellas SPIF 9 7 8) Fredrik Seidevall SPIF 3 1998-11-03, AQ-VA-KUL, 
LASS FSS 5 9 Patrik Svensson SPIF 3 MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 
Hellas FSS 28 3 Anders Löfgren JS 3 
SPIF LASS 11 4 Linus Bergfors JS 3 HERRAR 
Hellas LASS 26 4 50m FRISIM 
SPIF FSS 15 3 Södergruppen 1. John Miranda Södertälje SS 23.26 

SK70 RAN 7 6 
Tabell ÄVP SK 70 4 22 100m FRISIM 
1) SolK Hellas 3 3 0 0 63 14 6 ÄVP RAN 5 20 1. John Miranda Södertälje Simsällskap 51.42 
2) SPIF 3 2 0 1 33 16 4 ÄVP SK 70 2 18 
3) Falu SS 3 1 0 2 15 48 2 200m FRISIM 
4) LASS 3 0 0 3 13 46 0 Tabell 1. Juha Lindfors Finland 1:52.19 

1) SK 70 3 3 0 0 47 12 6 
Skytteligan 2) SK RAN 2 1 0 1 26 12 2 400m FRISIM 

1) Otto Pukk Hellas 13 3) ÄVP3 0 0 3 11 60 0 1. Juha Lindfors Finland 3:57.84 
2) Claes Jutner Hellas 12 Ronneby SS Ingen match spelad 
3) Pontus Lidbrink Hellas 10 1500m FRISIM 
4) Mikael Axelsson Hellas 7 Skytteligan 1. Juha Lindfors FIN 15:47.29 
5) Hannes Reneby Hellas 6 1) Anders Ramkrans SK70 18 

Oskar Thiel SPIF 6 2) David Andreasson SK 70 10 50m RYGGSIM 
7) Zvonko Markovic SPIF 5 3) Henrik Andersson RAN 9 1. Tom Eilert Karlsen NOR 26.39 

Magnus Egerblom Hellas 5 4) Sebastian Marko RAN 6 
Mikael Heimer Hellas 5 5) Christian Daleroth SK 70 5 100m RYGGSIM 

10) Patrik Svensson SPIF 4 Kristoffer Hansson SK 70 5 1. Daniel Lönnberg Växjö SS 57.26 
Magnus Halvarsson FSS 4 7) Henrik Söderlund SK 70 4 
Silvije Cvijetic LASS 4 Fredrik Flink ÄVP 4 200m RYGGSIM 

Stefan Douguleris RAN 4 1. Micke Jacobsson Täby Sim 2:05.54 

10) Magnus Johansson SK70 3 

PK-Cup 1998 
Milos Jankovic RAN 3 50m BRÖSTSIM 

Resultat från spelomgången i Järfälla 10-11/10 -98. 
Olof Johansson RAN 3 1. Patrik Isaksson Västerås SS 28.72 

Hellas JS 3 11 100m BRÖSTSIM 
FSS LASS 9 4 1. Patrik Isaksson Västerås SS 1:01.51 
LASS JS 4 14 
Hellas FSS 2 27 200m BRÖSTSIM 
Hellas LASS 5 10 1. Peter Aronsson Spårvägens SF 2:14.30 
FSS JS 7 7 

50m FJÄRILSIM 
1. Ola Fagerstrand Spårvägens SF 25.04 
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Eöreningsb~ten 
Namn klubb ny klubb tävlingsklar 
Daniel Witschard (polo) Järfälla S SoIKHellas 1998-10-22 
Zarah L. Palmqvist (polo) SK Neptun LASS 1998-10-29 
Robin Johansson Sandvikens SoHK SK Neptun 1998-10-30 
Paula Arajärvi Vanda, FIN SK Neptun 1998-10-30 
Izvor Radovic SoIKHellas SPIF 1998-11-01 
David Nilsson (polo) Ängelholms Vattenpolar. SKRan 1998-11-04 
Arbenita Aliv Hallsbergs SK 
Aferdita Aliv Hallsbergs SK 
Mia Savolainen Upplands Bro SS 
Fredrik Sandin SK Elfsborg 
Dan Csontos (polo) LugiSF 
Petter Bergström (hopp) Växjö SS 
Mäns Andersson (polo) LugiSF 
Anna Nilsson Osby SS 
Nico Axelsson Varbergs Sim 
Natashia Smura Oskarshamns SS 
Karin Brand (polo) SK Neptun 
Linda Gustavsson SK Elfsborg 
Niklas Olsson SK Hajen 
Andreas Petersson Bromöllaortens SS 

INBJUDAN 
SM OCH RM 

i simhopp 
1998 års SM i svikthopp 1 m samt 
RM i höga hopp 5 m och RM i par
hoppning höga hopp 5 m äger 
rum i Karlskoga den 28-29711. 

Anmälningstiden utgår fredagen den 
13/11 och efteranmälningstiden utgår 
torsdagen den 26/11. 

Separat inbjudan utsändes till 
hoppklubbarna. 

Kansliet 

1 OOm FJÄRILSIM 
1. Petter Sjödal NOR 

200m FJÄRILSIM 

55.86 

1. Patric Robertsson Södertälje SS 2:05.37 

100m MEDLEY 
1. Jani Sievinen Finland 54.78 

200m MEDLEY 
1. Jani Sievinen FIN 1:58.19 

400m MEDLEY 
1. Jani Sievinen Finland 4:12.03 

DAMER 
som FRISIM 
1. A-K Kammerling Sundsvalls SS 26.09 

100m FRISIM 
1. Louise Jöhncke Spårvägens SF 55.51 

200m FRISIM 
1. Louise Jöhncke Spårvägens Simförening 1:59.07 

400m FRISIM 
1. Lotta Wänberg Malmö KK 4:14.76 

20 

Västerås SS 1998-11-05 
Västerås SS 1998-11-05 
Väsby SS 1998-11-05 
Skäret SS 1998-11-06 
SKRan 1998-11-07 
Jönköpings SS 1998-11-12 
SKRan 1998-11-12 
SK Laxen 1998-11-13 
ÖSA 1998-11-13 
ÖSA 1998-11-13 
LASS 1998-11-15 
Skäret SS 1998-11-20 
SK Poseidon 1998-11-26 
Åhus SS 1998-11-29 

Kompletteringar till 
tävlingskalendern 
för 1999, simning 

23-24/1 Snapphanesimmet Hässleholm 

10-16/7 Ungdoms-OS 

9-10/10 S 71-Cup 

800m FRISIM 

Esbjerg, DEN 

Hässleholm 

Vill du veta 
mer om cancer? 

@!) 

Cancerfonden• 
lnfonnation•tjän•I 

020-222 111 

1. Camilla Helgesson Malmö KK 8:46.52 

som RYGGSIM 
1. Lisa Nilsson Södertälje SS 30.01 

100m RYGGSIM 
1. Anu Koivisto FIN 1:02.31 

200m RYGGSIM 
1. Cecilia Blom S 71 2:17.78 

som BRÖSTSIM 
1. Jessika Granlund S 77 Stenungsund 33.67 

100m BRÖSTSIM 
1. Jessika Granlund S 77 Stenungsund 1:12.61 

200m BRÖSTSIM 
1. Emma Gustafsson Växjö SS 2:33.94 

som FJÄRILSIM 
1. A-K Kammerling Sundsvalls SS 27.62 

100m FJÄRILSIM 
1. A-K Kammerling Sundsvalls Simsällskap 1:02.62 
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Simsport är Svenska Simförbundets 
officiella tidning 

Adress 
Svenska Simförbundet 
Idrottens Hus, 123 87 Farsta 
Tel 08-605 60 00 
Fax 08-724 68 61 
svenska.simforbundet@rf.se 

Ansvarig utgivare 
Jan Nordlund 
Tel 08-715 53 20 
Fax 08-715 52 15 
jan.nordlund@mbox302.swipnet.se 

Förlagsredaktör 
Anders Wernesten 
Tel 031-22 56 20 

Teknisk produktion 
PIR87 AB 
Vingalandsgatan 8 
417 63 Göteborg 
Tel 031-22 56 20 
Fax 031-22 32 34 
forlag@forlagspoolen.se 
Simsport får citeras om 
källan anges. 

Tryck 
Värmlandstryck i Karlstad 

Annonser 
Håkan Allvar 
Tel 031-22 56 30 

Prenumeration och adressändring 
Håkan Allvar 
Tel 031-22 56 30 
Fax 031-22 32 34 

Omslagsbild 
Patrik Isaksson 
Foto: PIR87 AB 

Nästa nummer 
kommer 
V 52 

200m FJÄRILSIM 
1. Emma Pålsson Trelleborgs SS 

100m MEDLEY 
1. Anu Koivisto FIN 

200m MEDLEY 
1. Anu Koivisto Finland 

400m MEDLEY 
1. Ann-Marie Lillejord NOR 

2:17.24 

1:04.22 

2:17.28 

4:49.74 

Kompletta resultat finns att läsa på MKK:s Hemsida 
http://malmo-kappsim.m.se/ 



Jubileumsboken 
1898 - 1998 

Vet du när den första simskolan anordnades i Sverige 
eller hur man återupplivade med hjälp av Schäfers me-
tod? Vet du hur många som omkom genom drunkning i 
slutet av 1800-talet eller hur Simborgarmärket kom till? 
Svarar du ja, då skall du inte skaffa dig Svenska 
Livräddningssällskapets jubileumsbok. Men vill du 
veta mer om svensk simundervisning och livrädd
ning under 100 år då ska du skynda dig och beställa 
boken. Boken som är på 240 sidor, till stor del i 
färg är också en utmärkt present. 
Priset för boken är bara 295:- + porto. 
Beställer gör du enklast genom att ringa Svenska 
Livräddningssällskapet på telefon 08-651 18 30. 

När vi startade vår klubb var vi alla överens om att vi 

behövde pengar, men att det inte fick ta så mycket tid i 

anspråk. ldrottsbiten fyller alla våra krav. Mycket pengar, 

lite arbete, inga krav, lättsåld produkt som inte känner av 

Förening: ________ _ 

Kontaktpers: _______ _ 

Tel. dagtid: ________ _ 

några konjunktur

svängningar. Godis äts 

i ur och skur och av 

gammal och ung. 

Vårt råd är: Våga satsa, 

ni har allt att vinna! 
Dalarnas Distansryffarförening 

Marie-Louise Ekenstedt 

i hämtar vinsten 
ning. Inget besvärligt och tidskrävand 
ta några dagor, hämta pengarna. 

-

Tel. kvällstid : _______ _ 

Adress: ________ _ 

Strömsborg, 664 91 Grums 

Tel. 0555-722 00 Fax 0555-722 85 J 
info@idrottsbiten.com www.idrottsbiten.com ---- _, 

Besök vår hemsida 
www.fysiofix.se fys,oFix 
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FAGERSTAHAlllN 

''Training Camp'' 
• Simhall • Solarium • Aerobic hall • Styrkehall • 

Brottningshall • Bowling • Olympic Gym • 
Klubbrum • Cafe • Massage/Idrottsskadeklinik • 

Friluftsbad • Pingishall • Bastu • Sporthall • 
Skyttehall • Judohall • 

En av Sveriges modernaste idrottsanläggningar 
för träningsläger. 

Välj ditt alternativ! 
Priserna inkluderar övernattning, frukost, 

lunch och middag, samt 4 timmars träning/dag. 

Pris 1998 
Totalpriser från 345:• 

Förläggningsbyggnad vid Fagerstahallen, 70 bäddar. 

SIMLÄGER 
Aret-Runt! 

Sommartid: Utebad 
.. med 50 m bassäng 
Ovrig tid: Inomhus 

med 25 m bassäng 

OBS! Vattentemp 27° 

Kom loss 
hos oss! 

Allt under 
samma tak! 

För ytterligare information RING 0223-442 30 

SIMSPORT 
nr 1 J • 98 





POSTTIDNING .B Simsport Vingalandsg. 8 417 63 GÖTEBORG 

Samarbete på flera plan 

Som ett led i att ge företaget en 

tydlig profil använder sig 

Svenska Spel av sponsring, 

vilket även kan beskrivas som 

samarbetets sköna konst. 

Vi kan marknadsföra vårt 

företag och våra produkter på 

en rad olika områden samtidigt 

som vår samarbetspartner 

får ökade resurser till sin 

verksamhet. 

En omfattande sponsor

verksamhet har inriktats på 

idrott, eftersom det är ett 

naturligt inslag i vår sportspels

verksamhet. Avtalen skrivs i 

allmänhet på förbundsnivå. 

· Även inom kulturområdet är 

Svenska Spel en av landets 

största sponsorer. 

Genom bland annat sponsor

aktiviteter visar Svenska Spel 

att det är ett företag som 

engagerar sig på flera publika 

samhällsområden. 

SVENSKA SPEL 

Huvudsponsor för Svenska 
Simförbundet 


