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Dagordning 
 
 

Vid Södertälje Simsällskaps 53:e årsmöte, onsdagen den 28 mars 2007  
klockan 18.30 Astra Zenecas huvudkontor, Södertälje.  

 
 
 

1. Årsmötets öppnande. 
 

2. Godkännande av dagordningen. 
 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 

4. Val av ordförande för mötet. 
 

5. Val av sekreterare för mötet. 
 

6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.  
 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för SSS-styrelse verksamhetsåret 2006. 
 

9. Val av ordförande för verksamhetsåret 2007. 
 

10. Val av 4 styrelseledamöter för två år. I tur att avgå är Hans Lionell, Ulf Olsson, 
Conny Andersson och Anette Demner.              

 

11. Val av 2 suppleanter för ett år. I tur att avgå är Katrina Enbom, tidigare 
avgått under mandatperiod Göran Linday.             

 

12. Val av 2 revisorer och revisorsuppleant. I tur att avgå är Linda Pettersson, Pekka 
Heikkinen samt Alf Eriksson. 

 

13. Fastställande av årsavgift för 2008. 
 

14. Behandling av frågor, som senast 14 dagar före årsmötet inkommit till styrelsen. 
 

15. Val av valberedning för 2008 års styrelseval. I tur att avgå är Lars Thomasson, 
Anneli Karlsson och Ann-Marie Johansson.  

 

16. Övriga frågor. 
 

17. Årsmötets avslutning. 
 
 
 

Efter årsmötet sker utdelning av utmärkelser, vandringspriser och medaljer. 
  

SSS och AstraZeneca bjuder på enklare förtäring. 
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SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAPS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2006 
 

Styrelsen 
Styrelsen, som härmed avger sin verksamhetsberättelse för 2006 har haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande:  Anders Kuylser 
Vice ordförande:  Conny Andersson 
Sekreterare:   Hans Lionell  
Kassör:   Lars Johansson 
Ledamöter:   Ulf Olsson 
   Anette Demner 
   Conny Andersson 
   Ulf Dencker 
   Cajs-Marie Noord 
   Lottie Johansson-Lord  
  
Suppleanter:  Katarina Enbom 
   Göran Linday/del av året  
  
Adjungerad ledamot:  Gunnar Karlsson 
   Kjell Ståhlberg 
 
Anställda 
Verksamhetschef:  Gunnar Karlsson 
Chefstränare:   Anders Bladh   
Ungdomstränare:  Andreas Jonerholm 
Teknikskoletränare:  Angelica Ncube 
Hopptränare:   Peter Axtelius 
Simlärare:   Calle Jansson 
Kansliet:   Kristina Andersson 
   Tove Nilsson 
 
Simmargården 
Föreståndare:  Kjell Ståhlberg 
   Marianne Höglund 
   Ulrika Hägg 
   Ewa Palm 
   Agneta Longdon 
   Johan Räsänen 
   Bo Pettersson 
   Jacob Andersson 
   Nurcan Varli 
 
Medlemmar 2006: 2002  medlemmar, varav 1045 kvinnor och 957 män. 
Medlemsavgiften: 150 kronor för individ, 350 kronor för familj och 

kalenderår. 
Terminsavgifter: Mellan 810-1250 kronor, beroende på verksamhet. 
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Simkommittén 
 
Simkommitténs sammansättning har under 2006 varit följande: 
 
Ulf Dencker  Styrelserepresentant och ordförande 
Anders Blad  Simning, Ungdom – senior och Masters 
Andreas Jonerholm Vuxensim, handikapp, vattengympa, veteraner och vuxencrawl 
Calle Johansson Babysim, plask/lek och simskola 
Angelica Ncube Crawl, medley och teamsim 
Peter Axtelius Simhopp 
 
Under året har möten genomförts där information givits och framtida visioner har diskuterats. 
 
Besluts har tagits gällande utdelning av stipendier och bidrag till läger och resor. 
 
Simkommitten har tyvärr fått fortsätta att ha det besvärligt pga. av att man inte haft en 
stadigvarande kontinuitet i mötena.  
 
Då simkommittén fyller en viktig roll i SSS framtida verksamhet så kommer det vara 
avgörande att man tillsätter en person som kan avsätta den tid det går åt för att kommittén  
även i framtiden ska vara ett bra verktyg för föreningen. 
 
Ulf Dencker 
Ordförande simkommittén 2006 
 
 

Tävlingskommittén 
Ulf Olsson, Ulf Dencker, Maj-Lis Engqvist, Conny Andersson och Ingerth Fick. 
10 möten 
Arrangerat 9 st tävlingar i Sydpoolen. 
Utbildat 6 st tävlingsfunktionärer och 3 st distriktsfunktionärer. 
Inför år 2007 har det bytts lite folk i Tävlingskommittén, TK består i år av Conny Andersson, 
Offe Lord/Johansson, Pierre Bjelkmark, Maj-Lis Engqvist och Ulf Olsson.  
Vi i Tävlingskommittén hoppas att vi kan utöka med 2 personer i år. Är du intresserad  
kontakta då någon i TK. Vi har våra möten 1:a onsdagen i månaden kl. 18.30 i SSS-pentryt i 
Sydpoolen. 
 
Conny Andersson 
Ordförande i Tävlingskommittén  
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Tävling 
 

 
Santa Maria Cup Bålsta Elin Östers och Sara Hasselgren ser till att klubben kommer 3:a i 
klubbstriden och tillsammans med Andreas bestämmer dom att detta blir en tävling att åka på 
2007.  
 
Regionsmästerskapen för juniorer Simmarna simmar fort och blir bästa klubb i distriktet samt 
andra bästa efter Västerås SS. Två simmare kvalar in till JSM i Umeå. Det är Bertil 
Gustavsson samt Eufrat Temiz. Båda simmar senare klubbens deltagare på JSM i Umeå.  
 
Södertälje SS ungdomsimmare och 5 st äldre simmare åkte den 28-29 januari till UGP 1 
och Haninge för årets första möte mot Stockholmsklubbarna. Förra årets sista UGP tog vi 3 
stycken medaljer. Den här gången ökade vi på rejält och tog hela 26 stycken!  
 
Brons 
Fredrika Pensonen -92, 100m  ryggsim 1:17.23 
Melina Baresso -90, 100m ryggsim 1:16.29 
Philip Boström -91, 400m frisim 4:59.18 
Fredrik Ahlinder -90, 100m fjärilsim 1:05.59 
Adis Licina -94, 100m bröstsim 1:22.19 
Amanda Sjögar -90, 200m bröstsim 2:59.38 
Adis Licina -94, 400m frisim 5:44.24 
Simon Enestrand -92, 400m medley 6:00.75 
Philip Boström -91, 400m medley 5:35.50 
Linn Vuorenmaa -92, 200m medley 2:39.50 
Elin Öster -87, 200m frisim 2:19.95 
Elin Öster -87, 200m ryggsim 2:36.99 
 
Silver 
Adis Licina -94, 200m rygg 2:38.17 
Amanda Sjögar -90, 100m frisim 1:04.34 
Kristoffer Ek -90, 100m fjäril1:05.41 
Kristoffer Ek -90, 400m medley 5:23.63 
Gustav Henriksson -90, 50m ryggsim 31.82 
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Elin Öster -87, 100m fjärilsim 1:09.27 
Gustav Henriksson -90, 100m ryggsim 1:08.23 
 
Guld 
Simon Enestrand -92, 200m ryggsim 2:35.74 
Gustav Henriksson -90, 200m ryggsim 2:26.42 
Linn Vuorenmaa -92, 100m ryggsim 1:15.15 
Fredrik Ahlinder -90, 400m frisim 4:28.78 
Fredrik Ahlinder -90, 400m medley 5:13.13 
Amanda Sjögar -90, 200m medley 2:40.36 
Björn Olars -89, 50m bröstsim 32.90 
 
Flaggan var uppe och skrocken borta, vi åkte upp för att simma fort och det gjorde vi. Av 112 
starter var 62 stycken nytt personligt rekord, 55% pers. 
 
UGP 2 i Tumba!  
 
UGP 2 gick av stapeln den 11-12 mars i Storvretsbadet i Tumba. Simmarna var laddade och 
taggade från start och simmade bra trots hårdträningssäsong med fulla veckors träning. 
 
Brons 
My Wigholm -91, 200m ryggsim 2:38.25 
Mattias Izgin -90, 100m frisim 58.41 
Kristoffer Ek -90, 200m fjärilsim 2:27.10 
Philip Boström -91, 200m bröstsim 2:50.32 
Fredrik Ahlinder -90, 2:22.93 
 
Silver 
Fredrik Ahlinder -90, 1500m frisim 17:44.87 
Linn Vuorenmaa -92, 200m ryggsim 2:40.31 
Gustav Henriksson -90, 100m ryggsim 1:06.80 
Simon Enerstrand -92, 100m ryggsim 1:12.40 
Adis Licina -94, 100m ryggsim 1:16.20 
Josefine Lindgren -91, 100m fjärilsim 1:13.99 
Erik Emanuelsson -93, 200m fjärilsim 2:55.43 
Rebecca Larsson -92, 100m bröstsim 1:23.32 
 
Guld 
Adis Licina -94, 1500m frisim 20:06.30 
Melina Baresso -90, 100m fjärilsim 1:13.38 
Adis Licina -94, 200m bröstsim 2:54.12 
Adis Licina -94, 200m medley 2:40.51 
 
5 brons, 8 silver och 4 guld, totalt 17 medaljer till Södertälje Simsällskap 
 
VM i Shanghai  
VM Final Hanna Eriksson 100 medley och 4x100 medley, bröst sträcka på fina 1.07.95 i 
laget. 
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Axa Cup den 10-11 juni 2006 
 
Junior (2 st)  3 nya personliga rekord 
Ungdom (22 st)  71 nya personliga rekord 
Team 93 (11 st) 67 nya personliga rekord 
Team 94 (18 st) 83 nya personliga rekord 
Team 95 (14st) 67 nya personliga rekord 
Team 96 (15 st) 55 nya personliga rekord 
 
Totalt (82 st)  346 nya personliga rekord på 603 starter (57%) 
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SUM-SIM 2006  
 

 
SUM-SIM truppen 13-16 Juli 

 
Dag 1- 13 Juli 
 
Killarna startade SUM-SIM för Södertäljes del med 4x100 m medley i klassen 15-16 år. 
 

 

 
 

Före start låg laget på 15:e plats. Grabbarna simmade fort och knep en 11:e plats med nya 
pers och en tid tre sekunder snabbare än tidigare. Magnus Somp rygg 1:07.36, Fredrik 
Ahlinder bröst 1:14.24, Kristoffer Ek fjäril 1:06.24 och Mattias Izgin frisim 57:06.
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Dag 2 - 14 Juli 
 
 

 
 

Adis Licina hade dagens första start - 100 m ryggsim. Adis simmade på pers-tid med sina 
1:17.18 och slutade som 23:a i den äldre åldersklassen 13 år och yngre. 
 

 
 

Den andra starten stog grabbarnas 4x200 frisim. 9:01.08 gjorde dem tillsammans på Filbyter 
Cup. Nu gick det ännu fortare 8:47.85. Stark simning av samtliga som slog personligt rekord. 
Fredrik Ahlinder 2:09.13, Mattias Izgin 2:11.11, Gustav Henriksson 2:14.95 och Magnus 
Somp 2:12.66. 
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Dag 3 - 15 Juli 
 

 
 

Två starter under dagen. Moa Strannerud 100 m rygg och Linn Vuorenmaa 100 m rygg. Moa 
simmade strax över personbästa och simmade in på 1:16.03. 
 
 

 
 

Linn slog nytt personligt rekord i långbana och simmade in på 1:14.11. 
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Dag 4 - 16 Juli 
 

 
 

Fyra starter och sista tävlingsdagen. Först ut Kristoffer Ek på 200 m fjäril. Första hundra gick 
bra 1:09.40 men sen tog det stopp och sluttiden blev lite snopet 2:45.18. 
 
 
 

 
 

Andra starten stod Linn Vuorenmaa för på 200 m rygg. Nytt personligt rekord och under 2:40 
i långbana med sluttiden 2:39.51. 
 
 

 
 

Tredje starten - Adis Licina 100 m bröstsim. Adis simmade fort men hamnade på en 10:e 
plats (8 bästa till final) med tiden 1:22.56. 
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Sista starten för Södertäljes del - Fredrik Ahlinder 1500 m frisim. Fredrik gjorde ett jämt lopp 
men öppnade lite för löst för att hålla ihop loppet hela vägen 18:03.87. 
 
  
 

SM i Landskrona 5-9 Juli 
 

Grattis Hanna SM-brons 
 

 
Hanna Eriksson - SM-brons på 50 m bröstsim med nya personliga rekordtiden 32.99 
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Dag 1 - 5 Juli 
 

 
 

Idag hade vi 6 starter. Först ut var Fredrik Henlöv som simmade 50 m bröstsim. Fredrik slog 
nytt personligt rekord och simmade in på 31.36. 

 
 

Nästa gren med SSS:are i vattnet var 50 frisim för damer. Där simmade Linnéa Tossavainen, 
Elin Öster och Hanna Eriksson. Linnéa simmade på 27.48 och hamnade på en 22:a plats i 
försöken. Elin simmade på 27.98 och slutade på en 35:e plats av 56 stycken.  
 

 
Hanna simmade 3:e snabbast i försöken på 50 m frisim 26.59 och tog sig därmed till semi-
final. I semifinalen simmade Hanna på 26.55 och tog sig till final som 6:a. I finalen slutade 
Hanna på en 8:e plats med tiden 26.74. 
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På 200 m bröstsim damer simmade Linnéa Tossavainen  
till sig en 30:e plats med tiden 2:48.62. 

 
 

 
 

Dagens sista start var Eufrat Temiz på 50 m ryggsim. Eufrat simmade  
till sig en 35:e plats med tiden 30.05. 

 
Dag 2 - 6 Juli 
 

 
 

Dagens enda start stod Fredrik Henlöv för på 200 m bröstsim.  
Han hamnade på en 31:a plats med tiden 2:34.75 
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Dag 3 - 7 Juli 
 

 
 

Dagens första start stod Linnéa Tossavainen för där hon simmade 50 m fjäril.  
Platsen blev en 34:e och tiden 29.61. 

 

 
 

Dagens andra start - Eufrat Temiz - 200 medley. Eufrat slutade på en 20 plats bland 
Juniorerna med tiden 2:20.41. I seniorklassen räckte den tiden till en 32:a plats. 

 

 
 

Den tredje starten stod Hanna Eriksson för på 50 m bröstsim. I försöken slog Hanna nytt 
personligt rekord med tiden 33.11 och låg därmed 2:a inför semifinalen. I semifinalen slog 
Hanna nytt pers igen. Denna gång med 1 hundradel, 33.10, och låg därmed 3:a inför finalen. I 
finalen förbättrade Hanna sitt personliga rekord ytterliggare till 32.99 och det räckte till 
Hennes och Södertälje Simsällskaps första SM-medalj i långbana på 2 år. Grattis Hanna! 
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Sista starten för dagen var tjejernas 4x100 m frisim. I laget simmade Elin Öster, Hanna 
Eriksson, Sara Hasselgren och Linnéa Tossavainen. 

 
 
 

 
 

Elin fick startsträckan och simmade på 1:00.78 och JSM-kvalade därmed till vinterns Junior-
SM i februari. Hanna simmade fort på andra sträckan, en av de bästa tiderna hon gjort 57.17. 
Tredjesträckan tog SM-debuterande Sara Hasselgren och simmade 2 sekunder under pers med 
tiden 1:03.85. Sistasträckan på Linneá Tossavainen gick på 58.95. Sluttiden 4:00.75 gav en 
11:e plats. Förra året hade tiden räckt till final, men det var lite tuffare i år. 
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Dag 4 - 8 Juli 
 

 
 

Först ut idag var Linnéa Tossavainen med 100 frisim. 
Hon simmade in på en 29:e plats med tiden 59.83. 

 
 

 
 

Eufrat Temiz simmade 100 rygg på 1:06.39 och hamnade på  
en 40:e plats bland seniorerna och en 27:e plats bland juniorerna. 

 
 

 
 

Hanna startade på 100 bröstsim och tog sig till Semifinal med tiden 1:13.70. I semifinalen 
simmade Hanna till sig en 5 plats inför morgondagens final med tiden 1:12.75. 
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Dag 5 - 9 Juli 
Dagens enda simning var finalen på Hanna Erikssons 100 m bröstsim. I Finalen slutade 
Hanna på en 6:e plats med tiden 1:13.43 
 
UGP 4 / Höstneptuniaden i Stockholm! 
Södertälje SS ungdomsimmare stog starka och simmade fort i helgens tävling 
Höstneptuniaden. Ett glatt gäng som trotts hårdträningsperiod simmade mycket fort och 
presterade utöver förväntan. 
 
Brons 
Mattias Izgin -90, 100 m frisim 56:54 
Fredrika Pensonen -92, 100 m fjärilsim 1:14.34 
Melina Baresso -90, 100 m fjärilsim 1:12.94 
Adis Licina -94, 100 m ryggsim 1:13.66 
Simon Enerstrand -92, 100 m ryggsim 1:09.60 
Ludwig Lord-Johansson -94, 400 m frisim 5:30.11 
Moa Strannerud -93, 200 m ryggsim 2:39.88 
Fredrika Pensonen -92, 200 m ryggsim 2:40.38 
My Wigholm -91, 200 m ryggsim 2:37.71 
Erik Emanuelsson -93, 200 m bröstsim 3:01.69 
Adis Licina -94, Ludwig Lord-Johansson -94, Christian Karlsson -93, Thedor Hansson -94, 
4x100 m frisim 4:34.18 
Jonathan Bjelkmark -94, 100 m bröstsim 1:28.27 
Cynthia Illanes -94, 100 m ryggsim 1:20.25 
Linn Vuorenmaa -92, 100 m ryggsim 1:12.03 
 
Silver 
Isabell Mattsson-Coll -93, 100 m fjärilsim 1:15.62 
Moa Strannerud -93, 200 m frisim 2:28.77 
Erik Emanuelsson -93, 200 m fjärilsim 2:46.55 
Theodor Hansson -94, 400 m frisim 5:29.97 
Linn Vuorenmaa -92, 200 m ryggsim 2:35.74 
Fredrik Ahlinder -90, 1500 m frisim 17:43.19 
Linn Vuorenmaa -92, 400 m medley 5:34.23 
Adis Licina -94, 100 m fjärilsim 1:20.78 
Christian Karlsson -93, Adis Licina -94, Erik Emanuelsson -93, Ludwig Lord-Johansson -94, 
4x100 m medley 4:55.47 
Moa Strannerud -93, Helena Haydo -93, Linnéa Rohlin -93, Thenny Seger-Johansson -94, 
4x100 m medley 5:11.18 
Melina Baresso -90, 200 m fjärilsim 2:43.54 
 
Guld 
Kristoffer Ek -90, 200 m fjärilsim 2:26.16 
Adis Licina -94, 400 m frisim 4:56.18 
Adis Licina -94, 100 m bröstsim 1:18.65 
Thenny Seger-Johansson -94, 100 m frisim 1:06.10 
Mattias Izgin -90, 200 m medley 2:23.78 
 
Av 296 starter var 186 stycken nytt personligt rekord, 63% pers. 
 
Andreas Jonerholm
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SUM-SIM riksfinal (18-19 November) i Malmö 
 

1:a starten svarade Adis Licina för med 400 m frisim. Inför finalen låg Adis  
4:a från regionstävlingarna med tiden 4:55.86. I finalen gick det fort.  
Förra året vann man på 4:39.28, i år var både 1:an och 2:an under den tiden.  
Vann gjorde Oskar Ekström från Linköping på 4:26.65 och 2:an hade 4:34.40.  
Adis hamnade på 4:e plats med tiden 4:57.83. LIte nervöst inför 1:a loppet  
men simmade bra och höll ihop simningen. Några sekunder över personliga  
rekordet på 4:54. 
 
På eftermiddagen hade vi vår 2:a start där Thenny Seger-Johansson simmade  
100 m frisim. Det gick mycket fort i fanalen och Thenny hängde på från start  
och öppnade under sitt 50-meterspers med 31:01 på fötterna. Krafterna sinade  
något mot slutet, men Thenny simmade ändå in på fina 1:06.12. Med denna tid  
är Thenny topp 10 i föreningen just nu. 
 
3:e starten var Adis Licina på 100 rygg. Adis simmade mycket bra och slog  
pers med 1,4 sekunder vilket gav honom en 6:e plats med tiden 1:12.92. 
 
4:e starten kom i gren 26 på lördag eftermiddagen. 100 m bröstsim pojkar  
11-12. Där startade Adis Licina som ledare på bana 4 från  
regionstävlingarna. Det gick mycket fort i finalen och Adis simmade in ett  
brons. Klubbens 1:a medalj på 3 år i SUM-SIM tävlingar. Adis slog pers med  
1,4 sekunder och simmade in på fina 1:17.55. 
 
Lördagens sista start var killarnas 4x100 m frisim p-13 oy. I laget simmade  
Erik Emanuelsson 1:a sträckan på nya personliga rekordet 1:02.15 efter en  
riktigt snabb öppning på 28.85. 2:a i laget simmade Adis med en öppning för  
första gången under 30 s på 29.9 och sluttid på 1:04.02. Christian Karlsson  
simmade 3:e sträckan på ny personlig rekordtid 1:06.73 med en öppning på  
31.0. Sista sträckan i laget hade Ludwig Lord Johansson som simmade in på  
1:07.93 efter en öppning på 31.2. Laget simmade 1 sekund snabbare än vad man  
gjorde i regionfinalen, sluttid 4:20.68. 
 
Söndagen startades med Adis Licina på 200 m medley. Adis simmade bra och  
slog personligt rekord med 1 sekund vilket räckte till en 4:e plats med  
tiden 2:37.42. Adis hade hoppats på att simma något bättre med kände att det  
tog emot i kroppen. 
 
Förmiddagens andra lopp stod Fredrik Ahlinder för på 400 m medley. Fredrik  
öppnade starkt och lätt med ett fjärilsim på 1:05.61 och fortsatte med ett  
bra ryggsim på 1:19.93, bröstsimmet gick på 1:22.38 och han avslutade sen  
med ett frisim på 1:07.34. Hans sluttid blev 4:55.30 en sekund långsammare  
än i regionfinalen men gjorde ändå ett bra lopp i tuff final där det sattes  
nytt SUM-SIM rekord på 4:26.04. 
 
Eftermiddagen bjöd på två starter. Först ut Adis Licina på 100 frisim. Adis  
simmade till sig en 8:e plats med nya personliga rekordet 1:04.18. 
 
Den sista starten blev också i den sista grenen där killarna simmade 4x100 m  
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medley. Först ut Christian Karlsson med nytt pers på 1:14. Därefter Adis med  
ett bröstsim på 1:17.0. Erik Emanuelsson simmade fjärilssträckan på 1:10 och  
Ludwig Lord Johansson avslutade med ett frisim på 1:07. Tyvärr gjorde vi en  
lite väl snabb växling och blev diskade för överväxling. 
 
Totalt sett ett bra SUM-SIM och det känns att vi är på gång. Förra året hade  
vi en deltagare med 3 starter. I år hade vi 6 deltagare med 10 starter  
inkluderat lagen. 
 
Andreas Jonerholm 
Tränare - Södertälje SS 
 

 
061126 
 
SM i Simning 
Svenska Mästerskapen i Uppsala 
 
SM-guld och 2 SM-silver till Hanna Eriksson och Södertälje Simsällskap 
 
Hanna Eriksson tog SM-guld på specialdistansen 100 m medley med ny mästerskapsrekord på 
1:01.16 
SM-silver på 50 m bröstsim 31.67 
SM-silver på 100 m bröstsim 1:08.93 
 
Grattis Hanna! 
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Dag 4 - final 
Hanna Eriksson Guld på 100 m medley, silver på 50 m bröstsim och silver på 100 m bröstsim. 
Hanna valde att satsa på 100 m bröstsim och stod över finalen på 200 m medley. Bröstsimmet 
gick mycket bra och Hanna tog silvret efter Westrin på 1:08.93. Grattis Hanna! 
 
Dag 4 - försök 
Sista försökspasset på SM och först ut tjejerna på 4x50 m frisim. Tufft att ta sig till final. Det 
krävdes 1:45.81. SSS simmade in på en delad 13:e plats med tiden 1:46.26 (Hanna 25.76, 
Linnéa 26.00, Elin 26.55 och Sara 27.98). Nästa start, Fredrik Henlöv på 50 m bröstsim. Tid 
30.90 och en 27:e plats. Sista starten Hanna Eriksson på 200 m medley. Hanna ligger 6:a inför 
finalen med tiden 2:19.96. 
 
Final ikväll med Hanna Eriksson på 100 m bröstsim och 200 m medley. Start 17.00. 
 
Dag 3 - final 
Hanna Eriksson tog SM-guld på specialdistansen 100 m medley med nya mästerskapsrekord 
1:01.16. Nytt personligt rekord. Grattis Hanna! I semifinalen på 100 m bröstsim simmade 
Hanna in på 1:10.60 vilket gör att hon ligger 4:a inför morgondagens final. 
 
Dag 3 - försök 
3.e dagen på SM. Först ut damernas 4x50 m medley. Täljes tjejer slutade på en 17:e plats med 
tiden 2:00.43. I laget simmade Linnéa 31.70, Hanna 31.44, Sara 30.91 och Elin 26.38. Andra 
starten blev Fredrik Henlöv på 200 m bröstsim. Tid 2:29.23 och en 32:a plats. Nästa start 
Linnéa Tossavainen 50 m fjärilsim, 33:a plats med tiden 29.28. Efter det Hanna Eriksson på 
100 m bröstsim Hanna simmade fort och ligger 3:a inför semifinalen med tiden 1:10.48. Semi 
ikväll och kanske final imorgon. 
 
Ikväll klockan 17.00 startar finalpasset där vi får se Hanna i finalen på 100 m medley och i 
semifinal på 100 m bröstsim. 
 
Dag 2 - final 
SM 2:a finalpass bjöd på snabba simningar och nya svenska rekord. För SSS del var det 
semifinalen på 100 m medley med Hanna Eriksson och Linnéa Tossavainen som gällde. 
Hanna simmade in på fina 1:02.40 och leder med 6 tiondelar inför finalen imorgon. För 
Linnéas del blev det en 10:e plats med tiden 1:05.33. 
 
Finalpassets andra höjdpunkt var damernas 50 m frisim. Hanna simmade semifinal och 
hamnade som 6:a inför finalen på 26.57. Finalen gick fort där det bland annat slogs nytt 
svenskt juniorrekord av Magdalena Kuras. Hanna blev 6:a i finalen med tiden 25.60.  
 
Imorgon går finalen på 100 m medley finalpasset börjar då 17.00 
 
Dag 2 - försök 
2:a dagens försökspass bjöd på 5 starter. Först ut Hanna Eriksson och Linnéa Tossavainen på 
100 m medley. Hanna simmade säkert och leder inför Semi-finalen på 1:04.12. Även till semi 
har vi Linnéa Tossavainen på en 10:e plats med tiden 1:05.53. I gren 20 50 m frisim hade vi 
tre starter, Hanna Eriksson, Linnéa Tossavainen och Elin Öster. Hanna är vidare till semi som 
6:a med tiden 25.86. Linnéa slutade på en 23:e plats med 26.74 och Elin hamnade på en 25:e 
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plats med tiden 26.96 vilket var nytt personligt rekord och första individuella tiden under 27 
sekunder.  
 
Dag 1 Final 
Till första dagens finalpass hade vi Hanna Eriksson på 50 m bröstsim. Hanna tampades med 
Rebecca Ejdervik i semifinalen som vanns av Ejdervik på 31.54 före Hanna på 32.09. 
 
Ejdervik vann sedan finalen på 31.61 endast 6 hundradelar före Hanna som knep åt sig ett 
SM-silver med 31.67 som även innebar nytt personligt rekord. Med denna tid är Hanna 
Eriksson 5:a genom tiderna i Sverige på 50 m bröstsim. Grattis Hanna! 
 
Dag 1 - försök 
Första starten för Södertälje var Hanna Eriksson på 50 m bröstsim. Hanna simmade fort och 
ligger 2:a inför Semifinalen på 32.00. 
 
2:a starten stod Fredrik Henlöv för på 100 m bröstsim. Fredrik simmade in på en 32:a plats 
med tiden 1:07.49 
 
3:e starten var tjejernas lagkapp över 4x100 m frisim. Laget placerade sig på en 14:e plats 
med bra simningar på perstider. Elin Öster 59.41, Hanna Eriksson 54.87, Linnéa Tossavainen 
57.11 och Sara Hasselgren 1:02.75 
 
Klockan 18.00 börjar finalsimningarna. 
 
 
Medaljplockare på Höstsimiaden 2006. Totalt tog Södertälje SS 88 medaljer (43%). 
 
Guld – 29 st 
Södertälje SS F 13-16, 4x100 m medley 4:54,77 
(My Wigholm -91, Rebecca Larsson -92, Melina Baresso -90, Amanda Sjögar -90) 
 
Södertälje SS P 13-16, 4x100 m medley 4:39.01 
(Simon Nilsson -91, Philip Boström -91, André Lopez -91, Erik Emanuelsson -93) 
 
Södertälje SS F 12 oy, 4x50 m medley 2:25.55 
(Linda Bengtsson -94, Klara Avelin -94, Thenny Seger-Johansson -94, Josefin Agnekrans -
94) 
 
Södertälje SS P 12 oy, 4x50 m medley 2:20.66 
(Adis Licina -94, Jonathan Bjelkmark -94, Oscar Kock -95, Ludwig Lord-Johansson -94) 
 
Södertälje SS P 12 oy, 4x50 m frisim 2:10.09 
(Adis Licina -94, Oscar Kock -95, Theodor Hansson -94, Alexander Kesenci -95) 
 
Södertälje SS P 12 oy, 4x50 m frisim 2:11.60 
(Thenny Seger-Johansson -94, Josefin Agnekrans -94, Sanna Salla -95, Linda Bengtsson -94) 
 
Isa Kolmbäck -96, 50 m bröstsim 45.11 
Adis Licina -94, 50 m bröstsim 36.26 
Linn Vuorenmaa -92, 100 m ryggsim 1:14.30 
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Simon Nilsson -91, 100 m ryggsim 1:06.35 
Adis Licina -94, 200 m frisim 2:22.23 
Erik Emanuelsson -93, 100 m fjärilsim 1:11.21 
Simon Nilsson -91, 100 m fjärilsim 1:08.07 
Isa Kolmbäck -96, 50 m frisim 35.08 
Adis Licina -94, 50 m frisim 30.16 
Isa Kolmbäck -96, 100 m medley 1:28.20 
Erik Emanuelsson -93, 200 m medley 2:38.91 
Linn Vuorenmaa -92, 50 m ryggsim 33.86 
Erik Emanuelsson -93, 50 m ryggsim 33.28 
Adis Licina -94, 50 m ryggsim 33.65 
Isa Kolmbäck -96, 50 m ryggsim 39.96 
Thenny Seger-Johansson -94, 100 m medley 1:18.66 
Adis Licina -94, 100 m medley 1:12.68 
Simon Nilsson -91, 50 m fjärilsim 29.86 
Adis Licina -94, 50 m fjärilsim 34.41 
Thenny Seger-Johansson -94, 50 m fjärilsim 34.57 
Axel Ydenuis -97, 50 m fjärilsim 43.76 
Isa Kolmbäck -96, 50 m fjärilsim 40.24 
Erik Emanuelsson -93, 400 m frisim 4:57.71 
 
Silver – 24 st 
Södertälje SS P 12 oy, 4x50 m medley 2:34.83 
(Oskar Emanuelsson -94, Rodi Mardo -94, Theodor Hansson -94, Alexander Kesenci -94) 
 
Södertälje SS P 12 oy, 4x50 m frisim 2:27.28 
(Jonathan Bjelkmark -94, Marcus Bundajev -94, Jonathan Demner -95, Rodi Mardo -94) 
 
Jonathan Bjelkmark -94, 50 m bröstsim 39.70 
Moa Strannerud -93, 100 m ryggsim 1:15.32 
Thenny Seger-Johansson -94, 200 m frisim 2:26.41 
Ludwig Lord-Johansson -94, 200 m frisim 2:30.77 
Linn Vuorenmaa -92, 100 m fjärilsim 1:15.95 
Axel Ydenius -97, 50 m frisim 38.17 
Linn Olanders -96, 50 m frisim 38.59 
Ludwig Lord-Johansson -94, 50 m frisim 30.57 
Thenny Seger-Johansson -94, 50m frisim 30.50 
Axel Ydenuis -97, 100 m medley 1:40.62 
Linn Olanders -96, 100 m medley 1:39.26 
Alexander Kesenci -95, 50 m ryggsim 36.47 
Viktoria Engsoo -96, 50 m ryggsim 46.10 
Axel Ydenius -97, 50 m ryggsim 47.05 
Josefin Agnekrans -94, 100 m medley 1:20.30 
Ludwig Lord-Johansson -94, 100 m medley 1:18.88 
Linn Vuorenmaa -92, 100 m frisim 1:02.15 
Erik Emanuelsson -92, 100 m frisim 1:02.37 
Erik Emanuelsson -93, 50 m fjärilsim 31.07 
Linn Vuorenmaa -92, 50 m fjärilsim 32.13 
Oscar Kock -95, 50 m fjärilsim 34.91 
Elsa Lindholm -96, 50 m fjärilsim 43.09
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Brons – 35 st 
Södertälje SS F 13-16, 4x100 m frisim 4:24.57 
(Linn Vuorenmaa -92, My Wigholm -91, Melina Baresso -90, Isabell Karlsson -92) 
 
Södertälje SS F 12 oy, 4x50 m medley 2:38.24 
Sanna Salla -95, Jennie Sveronius -94, Karin Nilsson 94, Isa Kolmbäck -96) 
 
Södertälje SS P 12 oy, 4x50 m medley 2:47.70 
(Marcus Bundajev -94, Arvid Norström -95, André Gradin -94, Jonathan Demner -95) 
 
Södertälje SS F 12 oy, 4x50 m frisim 2:20.31 
Ida Liivakant -94, Karin Nilsson -94, Klara Avelin -94, Isa Kolmbäck -96) 
 
Linnea Axelsson -96, 50 m bröstsim 50.25 
Daniel Soume -96, 50 m bröstsim 50.75 
Klara Avelin -94, 50 m bröstsim 40.10 
Oscar Kock -95, 50 m bröstsim 41.35 
Rebecca Larsson -92, 50 m bröstsim 38.18 
Erik Emanuelsson -93, 50 m bröstsim 36.86 
Philip Boström -91, 50 m bröstsim 35.68 
Johanna Fick -92. 100 m ryggsim 1:18.03 
Erik Emanuelsson -93, 100 m ryggsim 1:12.31 
My Wigholm -91, 100 m ryggsim 1:12.92 
Theodor Hansson -94, 200 m frisim 2:39.36 
André Lopez -91, 100 m fjärilsim 1:09.31 
Oscar Kock -95, 50 m frisim 31.53 
Erik Emanuelsson -93, 50 m frisim 28.00 
Linn Vuorenmaa -92, 50 m frisim 29.76 
Elsa Lindholm -96, 100 m medley 1:40.69 
Christian Karlsson -93, 200 m medley 2:51.02 
Linn Vuorenmaa -92, 200 m medley 2:39.25 
My Wigholm -91, 50 m ryggsim 33.23 
Isabell Karlsson -92, 50 m ryggsim 35.38 
Josefin Agnekrans -94, 50 m ryggsim 37.38 
Ludwig Lord-Johansson -94, 50 m ryggsim 36.92 
Linn Olanders -96, 50 m ryggsim 46.19 
August Eriksson -96, 50 m ryggsim 49.89 
Rebecca Larsson -92, 100 m bröstsim 1:25.30 
Erik Emanuelsson -93, 100 m bröstsim 1:22.62 
Theodor Hansson -94, 100 m medley 1:20.56 
Melina Baresso -90, 50 m fjärilsim 31.74 
Theodor Hansson -94, 50 m fjärilsim 36.69 
Christian Karlsson -93, 400 m frisim 5:08.74 
Linn Vuorenmaa -92, 400 m frisim 5:01.84 
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EM Helsingfors 7-10 december 2006 
 
Hanna Eriksson 5:a på 100 medley och EM Guld 4x50 frisim 
 

 
 
 
 
Läger  
Älvsdalen v9 2006 
Årets höjdpunkt med matlagning, skidor och simning.  
 

 
 

 
 
 
Tävlingsläger i Barcelona Juni 2006 
Hanna, Elin, Fredrik och Linnea tillsammans med årets ungdomsledare 2005 åkte till 
Barcelona samt träning i Spanien för att finna internationellt motstånd. Fredrik Henlöv kom 
hem med 3 nya SM kval. 
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Calela Spanien v34 junior och Senior 
19 simmare startade upp med ett 50 meterläger i Spanien, orten Calella ligger på spanska 
kusten och det blev träning samt sol och bad mellan måltider och shopping. 
 
 
Träning 1 Ungdomsträning 13-18 år 
52 deltagare med 3 tränare Ulf Olsson, Viktor Hallblom och Karl Eriksson. Nytt upplägg och 
en ökning av deltagare med 20 % under årets sista månader!  
Upplägg med löpning, landträning och simning på 3 olika nivåer från nybörjare till avancerad 
simträning. Varje fredag avslutas veckan med 1 timme innebandy.  
Träning 1 är en verksamhet att vara stolt över. 
 
 
Masters  
 

 
 

40 deltagare med mål från motion till VM i Kalifornien. Ny tränare efter Sofi som nybliven 
mamma är Sue som ställer upp som tränare medan axeln vilar. Bra upplägg med ett gäng med 
visioner. Flera rekord som toppar med Världsrekord på VM för Ronny Oltner. 
 
Anders Bladh  
Chefstränare 
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Team-Sim 
 
Ett stort TACK till alla simmare i Team-Sim som gjorde simåret, 2006 till något alldeles 
speciellt. Ni är underbara! Jag vill tacka simtränarna Ida Haavisto, Thomas Månsson, Johan 
Möller, Fredrik Henlöv, Alexandra Rönnqvist, Karin Sandberg och Josefina Borneroth för ett 
fint engagemang och god anda i vårt arbetslag. 
Vi, simmare, tränare och simföräldrar har stötts och blötts i tusentals timmar av 
simupplevelser och utmaningar! Tack alla simföräldrar som ställt upp i ur och skur för era 
barn och för oss i SSS. 
 
Våren 2006 började med ett gemensamt TEAM-SIM läger på Simmargården för att få ihop 
gänget mellan träningar. I januari hölls ett föräldramöte för alla tävlingssimmares föräldrar i 
Majtorpsskolan, som fick oss alla att utvecklas och se nya möjligheter i vår förening.  
Några av oss besökte Eriksdalsbadet under World-Cup och fick se snabba simningar! 
Vi åkte till Nordiska Ungdoms Simspelen, NUSS i Västerås i februari med en större trupp än 
vanligt. Vi såg hur Linköpings ASS glänste och vi tog lärdom av deras simningar. 
SSS arrangerade SKOLSIM och många Team-Simmare deltog i poolen och som 
caféförsäljare.  
Vi reste till Flen för att simma MINISIM mitt i snöstormen. Några valde att stanna hemma, 
men vi som var där såg hur många SSSare fick glädjen att kliva upp på pallen! 
I mars bowlar Team-94 tillsammans som pris i tomtetävlingen.  
Team-93 reste till Älvdalen där de kombinerade simträning i långbana och skidåkning mellan 
träningarna. Sjukdom satte tyvärr ner träningsnärvaron i gänget och det blev inte bättre av att 
vi bodde i små ”hundkojs”liknande stugor (de vanliga var uthyrda till studenter)  
UDM simmades i Nyköping och många deltager ifrån SSS och sätter stora personliga rekord. 
SSS arrangerade KRINGELSIM och Team-93 provade på att simma många ”långa” sträckor 
för första gången. Vårsimiaden Distrikt simmades under en dag istället för två i Eskilstuna. 
Mer än hälften av våra simmare kvalade sig vidare till finalen i Karlskoga. 
Ett påsklov behövdes efter en tid av många tävlingar.  
Team-93 reste till Järfälla och tävlade under samma helg som ett 30-tal simmare simmade 
Regionsfinalen i Vårsimiaden i Karlskoga. Flera simmare överraskade med 
medaljplaceringar. Alla resultat finns att se på www.sss.se 
 
I april reste vi ned till Göteborg och tävlade Ullbergstrofén med Senior-junior och 
ungdomsgrupperna. Vi var ett stort SSS gäng som tävlade i nationell konkurrens med 
finaltävlingar på kvällarna. Vi besökte Liseberg och fick oss några glada skratt! 
Simmare och simhoppare städade Kusens backe med hjälp av föräldrar. Tack! 
Vi tävlade även Krillan Medley Cup i Köping, Seriesim och Wella Cup(-93) och Neptuniaden 
i Stockholm under våren, då vi medvetet vill närma oss Stockholms fartnivå! 
Skogaholmsdoppet som numera heter AXA-CUP var en succé med sol och blå himmel, 
snabba lopp och god SSS kamratskap. Besökt på Parken Zoo, bollspel och kortlek mellan 
tälten samt solbadande SSS föräldrar!  
Sommarträningen satte igång med Team-SIMs traditionella Triathlon där simmarna simmade, 
cyklade till Mälarbadet och sprang i branta Ragnhildsborgsbacken. Prisutdelning och dopp i 
Mälaren blev en succé. Avslutning vid Mälarbadet med bad, beachvolleyboll och knytkalas. 
Ett gäng Team-simmare valde att inrikta sig på NUSS i juli. Det blev tre dagar av fina 
upplevelser. 
I augusti for 50 simmare ifrån Ungdom och Team-sim med mig, Thomas, Josefina, Alexandra 
och Andreas till vackra Åland för en veckas simläger. Vi bodde i timmerstugor vid havet och 
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åt våra måltider på restaurang. Vi cyklade till och från badet, en inomhus 25:a av högsta 
design. Många på banorna och bra igångsättningsvecka i poolen. Vår Ålandskamp under 
veckan var rolig liksom, Crosscarten i ösregn och gyttja. Det bästa simläger jag varit på i 
Norden! 
 
Johan Möller tackar för sig och studerar på heltid och Johan är mycket saknad under hösten 
av Team-94. Ida går vidare till Ungdom yngre med hela Team-93 och vi i Team-Sim känner 
tomhet och saknad, men önskar alla lycka till! Thomas ställer upp för Team-94 under 
höstterminens start och gör ett kanonjobb med gänget. Han anställs i Enköping och måste 
tyvärr ”pausa” ett tag, men lovar att komma igen i januari. 
 
Vi reste till Danmark och simtävlade mot Danmarks simmarna ifrån Struer och de norska 
simgänget ifrån Sarpsborg. Vi vann lagtävlingen och bjöds på BABOON city där vi roade oss 
med spel, sumobrottning och andra tokiga utmaningslekar under en helkväll.  
SSS arrangerade UDM på hemmaplan och vi vann ännu en gång storstilat i många grenar!  
Våra yngsta simmare i Team-96 tävlade Speedo Knatte-Cup. 
Vi i SSS höjde oss från förra årets Höstneptuniaden och simmade i år till oss 14 brons, 11 
silver och och fem guld! 63% pers på en helg! Grattis.  
Minisim simmades i Oxelösund. SSS vann klubbstriden i år igen. Sörmlands 
MINISIMMARE 2006: Sanna Salla,11år Adis Licina, 12år och Axel Ydenius, 9år 
Seriesim division 3 kval simmades i Väsby. Vi gick upp i division 2. Tack ALLA 
SERIESIMMARE under åren som fört oss vidare till näst högsta divisionen! Grattis! 
 
Hoppe-Cup simmades och vi tittade på Astra Zeneca Cup.  
Vi fick faddervänner och lärde känna dem under höstens Maskerad och Höstsimiaden i 
Katrineholm där vi bodde över i skolsalar! 
 
Sum-sim region simmade i Örebro och vi simmade fantastiskt bra i Team-Sim. Thenny Seger 
Johansson, 12 år kvalade till Riksfinalen i Malmö på 100m frisim individuellt. Ludwig Lord-
Johansson simmade i lagen 4*100fri och 4*100me efter fina frisimningar. 
 
KM och Lucia med August Erikssons extra nummer, pepparkaksgubbar och tomtenissar. 
JULKUL och ett skönt JULLOV och julträning för Team-94! 
 
Föräldrautbildning med SISU under hela hösten gav många nya tankar. Tack Anders Edgren 
och alla föräldrars medverkan! 
 
Vi i SSS gjorde tillsammans detta innehållsrika år ihop! 
Minnen för livet och kom ihåg att Simning är livet! 
 
Angelica Ncube 
TEAM-SIM 
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Utbildning 
 
Utbildning SIMNING 
Tolv simtränare och simhoppstränare i SSS genomförde Svenska Simförbundets 
Teknikskoleinstruktörsutbildning och sjutton simtränare i SSS genomförde SSF 
Ungdomsträning 9-13 år under vårterminen med Angelica Ncube som utbildningsansvarig.  
Två heldagar med ledarkick-off i januari och augusti för SSSs 50 simtränare och 
simhoppstränare. 
Andreas Jonerholm genomförde SSF Elittränarutbildning. 
SSS deltog på SSF Tränarkonferens och Framtidskonferens. 
SSS samarbetade med SISU under hela året. Unga Ledareutbildning för ledare i SSS ht-06. 
Föräldrautbildning i tre delar under hösten i samarbete med SISU. Ett 50-tal föräldrar 
deltager.  
Kanotpaddling, Taco´s och filmkväll samt  beachvolleybollavslutning för SSS ledare som 
trivsel. 
 
Angelica Ncube 
Utbildningsansvarig 
 
 
 
 

Crawl- och Medleyskola 
 
Härliga simtag i poolen under hela året i Södertälje Simsällskaps Crawl och Medleyskola.  
Tack alla simmare och alla ni 50 simtränare som instruerat alla simmare i poolen under året 
som gått! 
 
Ulf Olsson ansvarade för SSS Crawlskolegrupper om torsdagar och söndagar samt vår 
Medleyskola Sharks.  
Conny Andersson ansvarade för SSS Crawlskolegrupper om måndagar samt Medleyskolan 
Dolphins. 
Lena Andersson ansvarade för SSS Crawlskolegrupper om fredagar och KillerWhales som 
under hösten döptes om till Valen. Lena var även mentor under hösten för alla våra ledare i 
Crawl och Medleyskola.  
 
Våren 2006 
Minicrawl 117 simmare 
Crawlskola 243 simmare 
Medleyskola 105 simmare  Totalt: 465 glada simmare i poolen under våren! 
 
Hösten 2006 
Minicrawl 110 simmare 
Crawlskola 248 simmare 
Medleyskola   93 simmare  Totalt: 451 glada simmare i poolen under hösten!
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Skolsim och Tekniksim samt Klubbmästerskap genomfördes under året.  
Tack alla funktionärer som ställer upp för alla simtävlande barn! 
 
Angelica Ncube  
Crawl och Medley ansvarig 
 
 

 Familjesim, Plask och lek, simskola 
 
Deltagare i Familjesim under 2006 har varit ca 150 st, tränare Lena Johansson och Ingegerd 
Sperber. Under 2006 har två nya tränare kommit till, Helena och Ina. De har deltagit i 
babysimsutbildning steg 1 i Helsingborg. 
 
Plask o lek har ca 160 deltagit i under 2006. Tränar har varit Amanda Demner, Linnea 
Parming, Elin Sperber och Malin Parming. Simskolan har haft ca 700 deltagare under 2006. 
Tränare Calle Jansson, Amanda Demner. Linnea Parming och Jonas Fredriksson. 
 
Calle Jansson 
Simskoleansvarig 
 
 

Vuxen 
 
Vuxensimskola 
Under våren hade vi 13 st deltagare i verksamheten. Både simmare som fortsatte från 
föregående termin och nya som ville lära sig simma. Ledare under vårterminen var Andreas 
Jonerholm och Evalena Ahlinder. 
 
Under hösten hade vi 9 st deltagare. Flera av de som varit med under våren lärde sig tillräkligt 
för att klara sig på egen hand. Ledare under hösten var Andreas Jonerholm och Evalena 
Ahlinder. 
 
Året avslutades med gemensamt kaffe och bulle och önskning om en God Jul och ett Gott 
Nytt År! 
 
Vuxencrawl 
Under våren hade vi 15 st deltagare i verksamheten. Både simmare som fortsatte från 
föregående termin och nya som ville lära sig crawla. Ledare under vårterminen var Daniel 
Eriksson och Malin Åhman. 
 
Under hösten hade vi 12 st deltagare. Ledare under hösten var Daniel Eriksson och Malin 
Åhman som glädjande fick hjälp av Elin Öster och Malin Parming. Ett friskt tillskott med nya 
ledare. 
 
Året avslutades med märkestagning, gemensamt kaffe och bulle och önskning om en God Jul 
och ett Gott Nytt År!
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Motionsim 
En helt ny verksamhet i SSS där man som vuxen kommer ner till ett gäng glada deltagare som 
tillsammans med en ledare på kanten får tips och idéer på vad man kan ändra, men framför 
allt finns ett tänkt träningspass att följa för extra motivation. 
Totalt under året hittade 7 st deltagare till denna verksamhet som det finns gott om plats i för 
nya intresserade. Ledare – Maria Robertsson och Andreas Jonerholm. 
 
Vattengympa 
En av de jobbigaste men ändå mjuka träningssätten är vattengymnastik. Vill du motionera till 
bra musik och uppmuntrande ledare, är detta ett mycket bra alternativ. Tillsammans jobbar 
gruppen efter rörelse och musik för att träna alla muskler i kroppen samtidigt som den aeroba 
kapaciteten ökar. Under våren hade vi 18 st deltagare i två olika grupper och under hösten 18 
stycken. Ledare – Marja Koponen. 
 
Andreas Jonerholm 
Vuxenansvarig
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 Handikapp 
 
Vårat mål är att ge möjlighet att bedriva simning efter färdighet och ambition. I och med detta 
startades en ny grupp. Tidigare har vi erbjudit handikappsim till äldre deltagare som redan 
kunnat simma. Nu erbjuder vi handikappsim från 7 år. De yngre barnen är både i lilla 
bassängen och tävlingsbassängen. Vi tränar arm- och bentag, flyta och doppa. De äldre i 
gruppen har individanpassad simträning i tävlingsbassängen. 
1 gång i månaden är det tävling för alla SSS grupper och handikapp har ett eget lopp, frisim 
25 meter. 
 
Andreas Jonerholm 
Handikappansvarig 
 
Flygfisken 
I år hade vi en stor förändring sedan 2005. Vi startade upp en grupp för handikappade barn. 
Under våren var de cirkus 6 stycken och det verkade fungera bra även om vi tränare inte hade 
hållit på med det här innan. Jenny Eriksson var den som fick huvudansvaret över de yngre och 
där rekryterade vi även in Tobias Nordin. På vuxen sidan var det fortfarande jag som höll 
låda, men fick hjälp av en simmares pappa, Benny Andréasson. 
 
Yngre 
Vårterminen gick åt för att känna efter att den nya gruppen fungerade. De tränade till största 
delen i den lilla bassängen, men kom då och då ut till oss i den stora och prövade sina vingar. 
Mycket kul att kunna se utifrån hur mycket de små har lärt sig sedan det startade.  
Till hösten hade fler anmält sig och både Tobbe och Jenny kände att det blev mycket att hålla 
reda på. Men de är glada att fler små knattar kommer och lär sig simma.  
Numera lades halva tiden för träning i den stora bassängen och halva i lilla. Många av barnen 
har också vågat ta av sig musklerna och provar att hoppa, simma och busa utan. En höjdpunkt 
var när vi för första gången hade ett par av det yngre som ställde upp på tekniksim. 
 
Äldre 
Vårterminen startade med ett mindre gäng än tidigare, mycket på grund av de höga avgifterna. 
Men de som kom hade det kul och trevligt tillsammans med mej och Benny.  
Våren användes till att träna inför de tekniksim som gick av stapeln under terminens gång. 
Under hösten var det många gamla simmare, plus några nya som dök upp på kanten. Det 
slutade med att vi var tretton i vattnet som hade ett fåtal banor att dela på. Vi kämpade för att 
få tillgång till fler, men fick allt som oftast ”låna” en bana av Sydpoolen’s motionssimmare, 
självklart med att vi i gengäld släppte banor om vi inte behövde dem. 
Vi var även i väg på tävling i september. Jag och Jenny tog med oss tre spända simmare, Klas 
Ladendorf, Tomi och Maria Svärd, ner till Uddevalla för att tävla i ”Special Olympics Nordic 
Games”. Efter en härlig dags tävlande hade alla simmarna tagit pris. Helgen avslutades med 
en stor fest för de deltagande nationerna. 
 
Avslutning 
Hösten avslutades med fika för föräldrar och simmare och ett hopp om ett nytt härligt år med 
ännu fler spralliga människor. 
 

Klara Bladh, Benny Andréasson, Jenny Eriksson och Tobias Nordin 
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Simhopp 
�

TRÄNARE 
Andreas Meijer 
Angelica Jonsson 
Love Swartz 
Malin Malmgren 
Peter Axtelius 
Sofia Kuylser 
 
TRÄNARMÖTE 
Tränarna har träffats ca en gång per månad för verksamhetsarbete och fortbildning.  
 
TRÄNARRÅD 
Under året har hoppsektionen startat ett tränarråd som behandlar verksamheten och bland 
annat gör uttagningar till tävlingar.  
 
DELTAGARE 
Antalet aktiva simhoppare i Södertälje Simsällskap har uppgått till ca 130st. Åldersspannet 
har varit från 6 år till 21 år.  
 
GRUPPER 
Följande grupper/nivåer har utgjort verksamheten; 
 
Hoppskola:  
Vi har hållit 8-9 hoppskolor igång. De yngsta deltagarna har varit 6 år. Inledningsvis har 
mycket fokus legat på grunder. Många övningar tränas från kanten. Hoppskoledeltagarna har 
tävlat i klubbens regi på Teknikhopp och KM.  
 
Volten (fortsättningsgrupp): 
Hoppare som utvecklats väl från hoppskolenivån har fått plats i Volten. Deltagarna i Volten 
har tränat två gånger per vecka och deltagit vid träningshelger. Hopparna i Volten har även 
börjat delta i tävlingar utanför klubbens egen regi.  
 
Ungdom 
Hopparna i denna grupp har tränat 4 gånger per vecka. Tävlingsdeltagandet har sträckt sig 
ända upp till USM-nivå.  
 
Elit: 
Elithopparna har legat på ca 6-8 pass per vecka. Antalet elitaktiva har varit 2 stycken. Dessa 
har tävlat USM, JSM, SM och internationellt.  
 
Träning 1: 
Denna grupp har haft träning två gånger per vecka. I denna grupp har man kunnat delta utan 
något specifikt fokus på tävlingsträning utan mer med syftet att motionera med 
simhoppsträning som verktyg. De deltagare som önskat tävla har deltagit på KM.   
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TÄVLING: 
Under året har föreningen haft hoppare med på följande tävlingar, nationella såväl som 
internationella: 
 
Aquarapid International, Stockholm 
Diving Lund, Lund 
Gamma Cup, Stockholm 
Int. Youth Diving Meeting, Graz, AUT  
JSM, Malmö   (Bland annat brons pojkar A 3m) 
Regionsfinal, Karlskoga 
SM, Göteborg 
SM, Lund   
USM, Stockholm  (Bland annat silver och brons pojkar D 1m) 
Ö-stadsmatch, Jönköping   
   
Landslag 
Vid landslagets sammankomst i Karlstad i oktober, där bland annat nya tester provades deltog 
Mathias Israelsson (hoppare) och Love Swartz (tränare) och Peter Axtelius (tränare).  
 
LUCIA/KM 
Uppvisning från tävlingshoppare och skämthoppsgruppen Södertälje Flyers genomfördes i 
samband med föreningens luciafirande.  
 
Vid klubbmästerskapet segrade Mathias Israelsson i pojkklassen och Emma Jönsson i 
flickklassen. KM genomfördes med ett handikappssystem för att skapa ett rättvist 
tävlingssystem då hoppare från alla nivåer tävlade mot varandra.  
 
ARRANGEMANG: 
Under året har vi enbart arrangerat tävlingar för våra egna hoppare. Det har varit Teknikhopp 
för deltagare i våra hoppskolor, Sponsorhopp och KM.  
 
HOPPKOMMITTÉN 
Södertälje Simsällskap har haft en ledamot med i svenska Hoppkommittén (kommitté i 
Svenska Simförbundet).  
 
HANDSLAGET 
Hoppsektionen fick för År 3 (avslutades våren 06) och 4 (inleddes hösten 06) fortsatt stöd för 
sin idrottsverksamhet för Oxbacksskolans elever. Aktiviteten har omfattat skolförlagd idrott 
och trampolinträning i Sydpoolen. År 3 riktade sig till fritidsbarn och år 4 riktar sig speciellt 
till flickor.  
 
UTBILDNING 
Under hösten har en intern tränarutbildning genomförts för 8 blivande simhoppstränare. Den 
har omfattat såväl teori som praktik, och auskultering. Den interna tränarutbildningen 
föregicks av Teknikskoleinstruktörsutbildning (internt) och Unga Ledare via SISU (lokalt).  
    
En föräldrautbildning tillsammans med simsektionen och SISU har genomförts under hösten.  
 
4st hopptränare deltog vid den nordiska tränarclinicen på Bosön, där föredrag hölls av bland 
annat HC Holmberg, Ulf Karlsson och Lotta Willberg.  
   Två hopptränare var på föreläsning i Kista, där Bengt Baron, Göran Kenttä och David Lega 
föreläste.  
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SSS I SÖRMLAND 
SSS var även under 2006 den enda föreningen med simhopp i verksamheten.   
 
SSS I SVERIGE 
I poängligan avseende SM-poäng placerade sig Södertälje SS på 6:e plats med 253 poäng av 
totalt 10 hoppklubbar. 
 
Peter Axtelius 
Simhoppsansvarig 
 
 
 

Simmargården 
 
På Simmargården bedrivs omsorgsverksamhet för ungdomar mellan  
12-21 år med lindrig och måttlig utvecklingsstörning.  
Ungdomarna tillhörde personkretsen enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 
 
Under året hade 25 ungdomar plats på Simmargården.  
 
Ungdomarna gick i sju olika särskolor/särgymnasium i Södertälje och i de närliggande 
kommunerna Botkyrka och Salem.  
 
Personalgruppen bestod av fyra (4) kvinnor och fyra (4) män.  
Schemat anpassades efter ungdomarnas och verksamhetens behov vilket innebar att det fanns 
personal som varje dag arbetade till kl.18.00. 
Personalgruppen hade planering, handledning individuellt och i grupp en (1) gång/vecka. 
Personalen arbetade ca: två gånger/månad på kvällstid. 
 
Verksamhetens innehåll planerades efter individuella målsättningsplaner (motoriskt, socialt 
och intellektuellt). 
Pedagogiken tydliggjorde vi genom att använda oss av pictogrambilder, aktivitetslistor, foton 
och olika scheman. 
Vi arbetade med kort- och långsiktiga mål i verksamheten. 
Metoderna som vi använde oss av skapade trygghet i verksamheten, ökade ungdomarnas 
självkänsla, självförtroende och tränade dem till att bli självständigare för att senare i livet 
kunna få ett innehållsrikare vuxenliv. 
 
Med hjälp av vår profil IDROTT, FRILUFTSLIV och FRISKVÅRD fick ungdomarna en 
möjlighet att pröva på olika idrotter och friluftsliv under variationsrika och lekfulla former. 
De har också fått lära sig om friskvårdens betydelse för att kunna leva sunt och må bra. 
 
I verksamheten ingick ”aktivitetsdagar”, individuella träningsprogram, kvällsaktiviteter, läger 
och samarbete med övriga tillsynsverksamheter i Södertälje kommun. 
 
Under året hade vi två aktivitetsdagar (måndag och onsdag) per vecka förutom vid loven.  
 
Vi hade följande aktiviteter på måndagarna under vårterminen: 
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”Färg och form”, vi gjorde teckningar och collage.  
”Teman” - under en femveckorsperiod samtalade en grupp om Hälsa, en annan grupp gjorde 
visitkort, pratade om var de bodde, hade för telefon nummer m.m.  
Vi hade också sång, musik, dans och drama, taktil stimulering (beröringsmassage), 
reflexövningar och pilates.  
Vi hade disco, trädgårdsarbete, brandövning, , ”barn i andra länder” - samtal om vårat 
fadderbarn –sakletarjakt och vattenlekar. 
  
Aktiviteter som vi hade utanför Simmargården var bla: Hälsans stig, hade lekar på 
Genetafältet och boxing - spinning i Sydpoolens lokaler. 
 
I helgrupp under ht hade vi Drama, Line-dans, Afrikansk dans, reflex- övningar för att 
förbättra kroppsuppfattningen, jul pyssel och nyårssupé. 
 
När vi inte var på Simmargården delade vi in gruppen i tre grupper.  
”Nautilus gruppen” (4 st.) hade styrketräning i Sydpoolen.  
”Stora gruppen” (15 st)hade IFK-stugan i Tveta för att plocka bär och svamp, Östertälje spåret 
för att gå-lunka, Step up i Bergvik och Body-pump på Hälsokanalen som aktiviteter.  
”Lilla gruppen” (6st.) besökte Södertälje GK för att pröva på att spela Golf, IFK-stugan i 
Tveta för att jogga i motionsspåret, Hölö ridklubb för att rida, Södertälje Simsällskap för att 
pröva på simhopp och trampolin i Sydpoolen, Genetaskolan för att ha olika bollaktiviteter och 
Bollhallen för att spela badminton. 
 
Under idrottspasset på onsdagarna genomfördes stafetter, styrkegymnastik, hinderbana, 
rockringsstep-up, dans, schlagergympa, olika lekar, ute idrott (stavgång, jogging), brännboll, 
stationsgymnastik med den egna kroppen, stationsgymnastik med olika bollar och 
”tomtegympa” för att stärka ungdomarnas motorik, balans, koordination och kondition. 
 
Övriga aktiviteter: 
Under året hade vi sex (6) brandövningar och under vt var vi på filmvisning ”filmettan” på 
Estrad.  
From februari månad har Elin och Karl från HAB-centret kommit och haft samtal med sju 
ungdomar i grupp. De har tagit upp olika teman under året. 
 
På lov- och studiedagar besökte vi: 
Skansen, Dans-, Arkitekt-,Moderna-, Aqvaria- , Marcus Wallenberg- och Östasiatiska museet, 
”gamla” Simmargårds ungdomar som har flyttat till egna lägenheter, Tullgarns slott, Tveta 
tippen, Ridhuset, Minigolfbanan, Bågskytteföreningen, Stensunds folkhögskola, Slussen, 
Hölö ridskola, Grisfarm i Enhörna, Södertälje golfbana, Indianbyn utanför Strängnäs, 
Mariefred, Globen, Jacobs skivstudio, Vattenlägret i Strängnäs, Coca-Cola, Gillberga, 
Strutsfarm, Trosa, Slandön, Natilusgymet i Sydpoolen, Tom Tits expriment, Biblioteket i 
Luna och Fantasia. 
 
På våra individuella träningsprogram som varje ungdom hade två-fem gånger i veckan 
anpassades programmen efter ungdomarnas förutsättningar och behov. Vi arbetade med 
fysisk- och social träning i programmen.  
 
På de fysiska passen tränade ungdomarna sin motorik, kondition, koordination och balans i 
träningslokalen, Nautilus i Sydpoolen, lekhallen eller i utemiljön.  
I de fysiska programmen ingick också att lära sig att sköta sin personliga hygien. 
 



 

40 � SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP � VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 

I ”sinnesrummet”, på taktil stimuleringen (beröringsmassage), i massagefåtöljen, på pilatesen 
och i reflexövningar fick ungdomarna träna på att lära sig att känna efter hur vissa övningar 
kändes i hela kroppen. De fick också lära sig att slappna av för att få en ökad 
kroppskännedom. 
 
På de sociala träningsprogrammen övade ungdomarna på att ha samhällsträning. De åkte buss 
för att bl.a. hitta hem, till kamrater och till olika lokaler och miljöer i Södertälje kommun.  
För att stärka självförtroendet och självständigheten fick ungdomarna pröva på att sköta en del 
”vardagssysslor” som att gå och handla, laga mat, diska, tvätta m.m. 
På de individuella träningsprogrammen fick de också lära sig att använda en kalender för att 
få mer struktur i sin vardag, ha olika koncentrationsövningar och spela sällskapsspel. 
 
När vi hade kvällsaktiviteter besökte vi olika verksamheter för att ungdomarna skulle få 
kännedom och ta del av fritidsutbudet i Södertälje kommun.  
Under vt fick ungdomarna gå på ”Fredagsdans” på Trombon, Teater på Estrad, Disco på 
Geneta fritidsgård, lyssna på ”idolvinnaren Agnes” på Estrad, Fotboll på Södertälje 
fotbollsarena och Motorcross på Tuvängen. 
På ht gick vi på Tisdagscafét på Geneta fritidsgård, Onsdagscafét på Allaktivitetshuset, 
Ishockey i AXA Sportcenter, Disco på Geneta fritidsgård, ”Fredagsdans” i Allaktivitetshuset 
och en hästtävling i Ridhuset 
 
Under året hade vi två (2) tre dagars läger. Båda lägren tillbringades på Söra friluftsgård 
utanför Nyköping. Lägren var betydelsefulla för verksamheten, gruppkänslan stärktes och 
ungdomarna lärde sig också att visa hänsyn, ta ansvar och bli självständigare. 
 
Föräldrakvällarna var till antalet tre under året.  
Vi hade ett föräldramöte där vi bjöd in Barbro Wanhatalo, LSS-handläggare i Södertälje 
kommun. Barbro informerade om vad Södertälje kommun kan erbjuda för olika insatser till 
familjerna.  
Föräldrarna fick information och ett kompendium över Simmargårdens sommarverksamhet. 
Under året hade vi också en grill- och en julfikakväll tillsammans med ungdomarna och deras 
föräldrar. 
 
Samarbetet med övriga tillsynsverksamheter  
Vi träffades kontinuerligt varje vecka för att ha ett idrottspass i Västergårdshallen och 
Genetaskolan (vt). Ungdomarna prövade olika aktiviteter och under ”lektionerna” lärde de 
känna kamrater från andra verksamheter. 
En gång varannan månad träffades tillsynsformerna i Södertälje kommun på ett möte 
(tillsynsträff) för att utveckla samarbetet mellan verksamheterna. 
Under året träffades vi också på påsklovet och sommarlovet. På påsklovet gick vi en 
promenad till IFK-stugan i Tveta, vi grillade korv och lekte lekar tillsammans.  
Under en vecka på sommarlovet hade vi ”sommarverksamhet” här på Simmargården. Vi bjöd 
in övriga tillsynsformer att medverka och det blev en rolig vecka med en mängd aktiviteter. 
Bl.a. åkte vi till Stensunds folkhögskola för att fiska, vi sprang eller gick vårat egna 
”sommarlopp” där alla fick medalj och vi avslutade veckan med ”Fångarna på 
Simmargården”.  
 
Övrigt i verksamheten: 
På vt hade vi ett uppföljningssamtal med föräldrarna, LSS-handläggarna och 
verksamhetsansvariga från Salem och Botkyrka kommunen.  
På ht hade vi ett uppföljningssamtal tillsammans med föräldrarna. I vissa familjer deltog även 
ungdomarna på mötet. 
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Några av LSS-handläggarna i Södertälje kommun besökte ungdomarna under deras 
individuella program. 
Vi dokumenterade verksamheten Simmargården. 
Vi gjorde en individuell kartläggning på varje ungdom. 
Vi hade intern handledning både i grupp och individuellt av specialpedagog. 
Vi hade två planeringsdagar (en på vt och en på ht) då Simmargården var stängd. 
Vi deltog på Södertäljeskolornas friluftsdag i Eklundsnäs.  
Vi hade lärarsamtal med lärarna från de olika skolorna. 
Vi hade tillsynsträffar med övriga särfritids i Södertälje kommun. 
Vi samarbetade med HAB-centrets arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, logoped och 
kurator. 
Vi var på fortbildning, studiebesök, kvällsföreläsningar och seminarium/konferenser. 
Vi hade anställningsintervju med ny personal. 
Vi hade samarbete med SSS-personal, teamwork på Arosfortet, kurs/utbildning motorisk 
rörelseträning och reflexövningar samt friskvård (Pilates och Poweryoga) på 
friskvårdstimmen. 
Vi hade egna föreläsningar som handlade om Simmargårdens pedagogik för Salems och 
Botkyrkas personalgrupper. 
Vi arbetade med projektet Simmargården 2 (starta en ny avd. för 7 – 12 åringar)  
Vi tog emot en elev från Hagabergs folkhögskola. 
Vi hade samarbete med SISU. 
Arbetsledaren hade medarbetarsamtal med personalen. 
Arbetsledaren deltog i 12 styrelsemöten och ett (1) årsmöte med SSS. 
Arbetsledaren hade samtal med tillståndsinspektören i Södertälje kommun ang. vår 
verksamhet. 
Arbetsledaren skrev nytt avtal med Södertälje kommun som gäller i två år. 
SSS använde lokalerna till olika möten, utbildningar för styrelsen, föräldraförenings-, 
föräldra-, olika kommitté- och funktionärsmöten, övernattningar och discon för simgrupperna. 
  

      Simmargården Simmargården Simmargården Simmargården 
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Budget 2007 
 
Intäkter  Kostnader  

Avgifter  Fritids  
Medlemsavgifter 300 Lokaler och drift 770 
Terminsavgifter 3250 Stipendier  36 
Tävlingsavgifter 557 Summa 806 
Summa 4107   
Bidrag  Verksamhetskostn  
Kommunala bidrag 3670 Tävling 1383 
Statl aktivitetsbidrag 421 Bassänghyra 250 
Summa 4091 Summa 1633 
    
Intäkter simverksamhet  Kostnader kringaktiviteter  
Egna arrangemang 145 Märken, materiel, klubbdräkter mm 260 
Sponsorsim 60 Utbildning 137 
Summa 205 Bussarna 207 
  Summa 604 
Intäkter kringverksamhet    
Simmärken, utbildning mm 125 Inköp  
Summa 125 Varor shop och vinster 197 
  Summa 197 
Stödverksamhet    
Förs varor 30 Administration  
Shopen förs 190 Telefon, porto kontorsmtr, lokalhyra, m.m 527 
Andra aktiviteter 40 Summa 527 
Lotterieförsäljning 70   
Summa 330 Arbetskraftskostnader  
  Löner  simverksamhet, kansli 2776 
Övriga intäkter  Löner simmargården 1675 
Bingo bingolotto 332 Soc avgifter 1423 
Sponsoring 700 Summa 5874 
Summa 1032 Avskrivningar  
Ränteintäkter 5 Summa 90 
    
Summa Intäkter 9895 Summa Kostnader 9731 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

Resultat:  
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Vandringspriser och stipendier 
 

 Familjen Bladhs vandringspris:  1995 Linda Olofsson 
 Hösta poäng enligt gällande   1996 Linda Olofsson 
 poängtabell i 2 simsätt.  1997 
 Efter 2 inteckningar behålls priset.  1998 Johanna Sjöberg 
   1999 Johanna Sjöberg 
   2000 Johanna Sjöberg 
   2001 Johanna Sjöberg 
   2002  Johanna Sjöberg 
   2003 Hanna Eriksson 
   2004 Hanna Eriksson 
   2005 Hanna Eriksson 
   2006 Hanna Eriksson 
 
 Lillemor och Börje Skoghs  1995 Kristoffer Sjöstedt 
 vandringspris:  1996 Petter Siira 
 Pojkar upp till 14 år. Högsta poäng   1997 Jerry Eriksson 
 enligt gällande poängtabell i 100 m  1998 Andreas Vinteg 
 av varje simsätt.  1999 Fredrik Henlöv 
 Efter 3 inteckningar behålls priset.  2000 Fredrik Henlöv 
   2001 Carl Kock 
   2002 Carl Kock 
   2003 Eemil Heikkinen 
   2004 Gregor Öster 
   2005 Philip Boström 
   2006 Erik Emanuelsson 
 
 Familjen Nygrens vandringspris:  1995 Linnéa Tossavainen 
 Flickor upp till 14 år. Hösta poäng  1996 Marianne Lionell 
 enligt gällande poängtabell i 100 m   1997 Marianne Lionell 
 av varje simsätt.  1998 Hanna Eriksson 
 Efter 3 inteckningar behålls priset.  1999 Tove Nilsson 
   2000 Hanna Petersson 
   2001 Johanna Juhl 
   2002 Sanna Stawing 
   2003 Paulina Karlsson 
   2004 Sanna Stawing 
   2005 Linn Vuorenmaa 
   2006 Linn Vuorenmaa 
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Rohlssons och Toréges  Senior 1995 Patric Robertsson 
vandringspris:  1996 Patric Robertsson 
Mest närvaro, ständigt vandrande.  1997 Patric Robertsson 
   1998 Patric Robertsson 
   1999 John Miranda 
   2000 Marianne Lionell 
   2001 Johanna Sjöberg 
   2002 Hanna Eriksson 
   2003 Hanna Eriksson 
   2004 Hanna Eriksson 
   2005 Hanna Eriksson 
   2006 Hanna Eriksson 
     
Rohlssons och Toréges  Junior 1995 Marcus Priftis 
vandringspris:  1996 Sebastian Schillbach 
Mest närvaro, ständigt vandrande.  1997 Lisa Nilsson 
   1998 Anna Johansson 
   1999 Hanna Eriksson 
   2000 Hanna Eriksson 
   2001 Hanna Eriksson 
   2002 Tony Marjakangas 
   2003 Eufrat Temiz 
   2004 Sara Hasselgren 
   2005 Elin Öster 
   2006 Patrik Ek 
 
Gammeldansgruppens  Ungdom 1995 Martin Ekenbäck 
vandringspris:  1996 Marianne Lionell 
Mest närvaro, ständigt vandrande  1997 Ingeborg Carlqvist 
   1998 Elin Wigren 
   1999 Ingeborg Carlqvist och 
     Linda Stawing 
   2000 Emelie Neijström 
   2001 Tony Marjakangas 
   2002 Oscar Thomasson 
   2003 Bertil Gustafsson
   2004 Patrik Ek  
   2005 Kristoffer Ek 
   2006 Moa Dencker
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Bästa ungdoms pojke/flicka  1994 Linnéa Tossavainen 
simmare:  1995 Kristoffer Sjöstedt 
Priset skänkt av "Gamla SSS:are", veteranerna. 1996 Jennifer Karhunen 
Utses av tränarrådet.  1997 Daniel Thomasson 
   1998 Marianne Lionell 
   1999 Andreas Vinteg 
   2000 Hanna Eriksson 
   2001 Fredrik Henlöv 
   2002 Oscar Thomasson 
   2003 Johanna Juhl 
   2004 Fredrik Ahlinder 
     Malin de Verdier 
   2005  Fredrik Ahlinder 
     My Wigholm 

2006 Linn Vuorenmaa 
Erik Emanuelsson 

   
Toréges fond: 
Stipendium till SSS tränare  2000 Peter Axtelius 
   2001 Malin Åhman 
   2002 Andreas Jonerholm 
   2003 Hanna Petersson 
   2003 Ingeborg Carlqvist 
   2004 Love Swartz 
   2005 Tove Nilsson 
   2006 Roberto Parada 
 
Årets simhoppare: 
Instiftat av Södertälje Simsällskap.  2005 Ida Eriksson 
Tilldelas den pojke respektive flicka     Mathias Israelsson 
som under året utmärkt sig med goda  2006 Ida Eriksson  
prestationer på tävling. Tävlingarna som    Mathias Israelsson 
beaktas är nationella såväl som  
internationella. 
 
Bästa kompis pojke/flicka:  2005 Elin Öster 
Skänkt av Södertälje Kommun.    Fredrik Henlöv 
Utses av tränar rådet  2006 Simon Nilsson 
     Sara Hasselgren 
�
�
�
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Tilldelade storsimmarmärken genom åren 
 
År    Poäng   År   Poäng 
 
1956 Hans Andersson TSK 166,5         1980 Peter Andersson   SSS 33,0 
1957 Birgitta Eriksson  TSK 64,0  1980 Anna-Lena Åslund  NSS 25,0 
1958 Anders Eriksson TSK 72,0  1981 Anders Ohlsson   SS 103,0 
     1982 Rina Enqvist   ESS 37,0 
1960 Runar Svensson TSK 136,0  1984 Jonas Hallgren   SSS 34,5 
1961 Sten Ekman TSK 165,5  1985 Anders Bladh   SSS 55,5 
1961 Sören Sandberg TSK 83,0  1987 Sofi Nygren   SSS 107,5 
1961 Barbro Eriksson NSS 64,0  1987 Lotten Höglund   SSS 27,5 
1961 Lisbeth Jansson NSS 29,0  1988 Lars-Ove Nederma   SSH 88,0 
1961 Calle Jansson KSS 25,0  1988 Mats Brisenfelt   SSH 58,0 
1961 Ingrid Thafelin ESS 25,0  1988 Jörgen Magnér   FSS 56,0 
1961 Gunn Finnsjö SSS 25,0  1988 Carina Johansson   OSS 28,0 
1962 Hans Rosendahl KSS 151,5   
1962 Stig Sjögren TSK 91,0  1990 Torkel Åman   SSS 81,5 
1963 Håkan Norrman TSK 72,0  1991 Susanne Lööw   SSS 92,5 
1963 Ulf Eriksson KSS 55,0  1991 Ann-Sofi Jönsson   TSK 99,5 
1963 Kerstin Kallerhult NSS 44,0  1991 Patric Robertsson   SSS 222,5 
1963 KG Pargelius TSK 25,0  1992 Peter Haraldsson   SSS 92,0 
1964 Rolf Svensson TSK 56,0  1992 Jonas Åkesson   SSS 138,5 
1964 Per Olof Fulke KSS 31,0  1992 Jarmo Salonen   SSS 33,0 
1964 Eva Holmerin SSS 25,0  1993 Anna Nilsson   SSS 65,0 
1965 Peter Feil ESS 225,0  1993 Marcus Lundstedt  SSS 56,5 
1965 Stig Antonsson TSK 29,0  1993 Jonas Lundström   SSS 59,5 
1966 Eva Schiller ESS 116,0  1994 Anna-Karin Rantzow SSS 78,5 
1966 Rolf Karlsson TSK 44,5  1994 Magdalena Schultz SSS 56,0 
1966 Ann-Catrin Andersson TSK 26,0  1995 Linda Olofsson  SSS 79,5 
1967 Marco Nährin ESS 70,0  1996 Henrik Wahlberg  KSS 30,5 
     1998 Lisa Nilsson  SSS 37,0 
1970 Peter Andersson ESS 44,5  1998 Linnea Tossavainen SSS 51,0  
1971 Anders Sandberg ESS 54,0  1998 Victoria Naess  TSK 25,5 
1971 Olle Franzon ESS 29,5  1999 Johanna Sjöberg  SSS 241,0 
1972 Eva Carlsson TSK 36,0    
1974 Inger Larsson TSK 66,5  2000 John Miranda  SSS 33,0 
1974 Peter Boberg TSK 32,5  2001 Kristoffer Sjöstedt SSS 34,0 
1974 Stefan Andersson NSS 29,0  2001 Marianne Lionell  SSS 35,0 
1975 Bengt Svensson TSK 39,0  2002 Hanna Eriksson  SSS 67,0 
1976 Caroline Eriksson SSS 33,0  2003 Daniel Thomasson SSS 32,0 
1977  Stefan Andersson                  TSK   73,5  2006 Eufrat Temiz      SSS        25,0 
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Besöksadress: 
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 

Östra Kanalgatan 2 
152 71 SÖDERTÄLJE 

 
Postadress: 

SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 
Box 71 

151 21 SÖDERTÄLJE 
 

Webadress: 
www.sss.se 

 
E-post: 

kansli@sss.se 


