
Det senaste från 

 
Tävlingssäsongen är här! 
 
Efter en bra start på hösten för alla tävlingsgrupper vid Åbergs Museum Sim i Bålsta, är 
det nu tävlingar i stort sett varje helg. Läs mer om Seriesim och se till att registrera ditt 
konto på nya hemsidan, så att du kan anmäla dig till till tävlingar, få information, osv. 
Och glöm inte att se över SS04-garderoben: Vid tävlingar gäller klubbkläder! Vi ser fram 
emot en spännande höst.... 

 
 

EFTERLYSNING: KAFFE PÅ SÖNDAGAR! 
 
Förälder:  
Visst har du också suttit vid simskolan på söndagar och längtat efter fika?!  
Visst har du också varit glad att det finns korv till barnen efter teknikpasset?!  
Du vet hur det är, så det är dags att få vår caféverksamhet att fungera! Vi brukar tjäna ca 1000 
kr/café och söndag och pengarna går oavkortat till våra simmare, så för varje söndag caféet står stängt 
blir: 
 

• Träningsläger kortare 
• Tävlingsresor dyrare 
• Simskoleföräldrarna mer fikasugna ☺ 

 
Tyvärr är det alltför många familjer som inte står i caféet då det är deras tur. Hittills i höst har det bara 
varit öppet vid två tillfällen – en gång i Vasalund och en gång i Sundbyberg. 
  
”Mitt barn simmar inte den tiden”; ”Jag är ju redan funktionär”; ”Vi ska resa bort över 
helgen”...anledningarna att säga nej till att jobba i SS04 caféer är många, men saken är den att det är 
ett krav. Familjer med barn i tävlingsgrupp, utvecklingsgrupp eller mästerskapsgrupp ska stå i caféet 
minst 1 gång per år så man kan inte säga nej, men man kan byta dag eller hitta en ersättare – vi har alla 
ett intresse av att caféerna är öppna.  

SS04 café bemanning V37_09-V10_10.xlsb  
I varje grupp ska det finnas en ansvarig förälder som representerar Föräldraföreningen och ser till att 
någon står i caféerna de söndagar det är gruppens tur. Många har redan anmält sig - se i bifogad lista – 
men vi saknar cafévärdar några söndagar och vi saknar Föräldraförenings-representanter i flera 
grupper. Är det Din tur att representera er grupp? Hör av Dig till Föräldraföreningen idag! 
//Lasse, Anki och Ann 

Vad händer i SS04 och simmarvärlden? Läs Sandras simmarblogg!         Oktober 2009 

http://www.ss04.se/sida/organisation/foraldraforening/


 
Seriesim äger! 

 
”Idag är jag på! Det kommer att gå 
bra.” säger Alexander Borg. 

 
Insimmet är gjort och snart börjar 
Seriesimskval i Eriksdalsbadet, 
söndag 4/10.  
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Seriesim är en av de viktigaste och 
roligaste tävlingarna att vara med på, 
då det är en lagtävling. SS04 har 
under 2009 simmat i Division II med 
killar och tjejer i åldersklasserna 
1994-1998. Det uttagna laget 
representerar SS04 och tiderna 
spelar egentligen ingen roll – det 
viktiga är att ta bästa möjliga 
placering i sitt heat och hämta poäng 
till klubben! 4 lagkapper och 32 
individuella lopp. Minst 2 simmare 
per kön och åldersklass. Det är en 
merit att bli uttagen till laget och en 
härlig känsla att simma då alla i 

SS04 hejar! Och dessutom en 
prestigefylld kamp om att bli SS04:s 
bästa poängplockare.... 
 
Ta en titt – här är en kortfilm från 
kvalet. ”Det här var mitt andra 
Seriesim. Det är roligt då det är hela 
laget!” säger Sophia Norén. ”Jag 
skulle aldrig missa ett seriesim om 
jag blev uttagen – det här är så kul!” 
säger Rebecka Bergström.  
 
Hur gick det, då?  
Tyvärr lyckades vi inte hålla oss kvar 
i Divison II, men lovar att bli ett tufft 
mostånd i Division III under nästa år. 
”Trenden pekar klart uppåt!” säger 
Odd Spångberg, seriesimsansvarig 
för SS04. ”Vi har tagit 25 poäng mer 
varje deltävling i år, så till våren tar vi 
nya tag och blir riktigt farliga!”  
 
Rebecca Höglind uttryckte bra 
seriesimsviljan, när hon vann sitt 
heat på 100 m bröst och tog 6 poäng 
för klubben: ”Äntligen framme!”  
Tack alla seriesimmare för era 
insatser 2009!

 

         
 
 

                                   
 
 

http://animoto.com/play/JFVVowZeoB2k08NIJZZPhg
http://animoto.com/play/JFVVowZeoB2k08NIJZZPhg
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Och fler tävlingar blir det... 
 
Höstens tävlingssäsong är i full gång. Efter en riktigt bra start för alla våra 
tävlingssimmare vid Åbergs Museum Sim i Bålsta är det nu nya chanser varje 
helg, så packa väskan och häng med: 
 

Oktober 2009 
Datum Tävling Åldersklasser Grupper 

10 - 11 / 10 2009 UGP 4 Födda 1991 och senare Alla födda 1991 och senare

10 / 10 2009 SS04 Märkesjakten (vår egen) Alla Alla 

24 / 10 2009 SS04 Knatte  (vår egen) Födda 1997 och Senare Födda 97 och senare 

24 - 25 / 10 2009 DM Alla som kvalat För de kvalade 
November 2009 

Datum Tävling Åldersklasser Grupper 

7 - 8 / 11 2009 Svenska Simspelen ? Mästerskapsgrupper 

10 - 11 / 11 2009 Fina / Arena Swimming World Cup Alla Alla 

14 - 15 / 11 2009 SUM‐SIM Regionfinal 16 år och Yngre För dem som är kvalade 

20 - 22 / 11 2009 Aqua Rapid International 17 år och äldre;  

16 år och yngre 

ALLA 

26 - 29 / 11 2009 SM ? Kvalade 

28 - 29 / 11 2009 Höstsimiden 1993 och Yngre Födda 1993 och senare 
December 2009 

Datum Tävling Åldersklasser Grupper 

12 - 13 / 12 2009 Barracuda Race Alla Alla 

12 - 13 / 12 2009 GP Region ? Mästerskapsgruppen 

12 - 13 / 12 2009 SUM‐SIM RIKS 93-94 95-96 97 yngre Kvalade 

20 / 12 2009 KM SS04 (vår egen)  Alla Simmare ALLA 
 

http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/226-8/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/238-2/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/227-5/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/228-82/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/230-82/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/239-2/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/231-8/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/229-73/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/233-82/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/232-5/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/234-2/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/235-82/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/236-73/
http://www.ss04.se/tavlingar/kalender/237-2/
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