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Luna Cup i Alingsås 16-17 September
Trollhättans Simsällskapbesökte Alingsås i sensommarvärmen, och resultatet blev bra. Fina simningar
genomfördes i samtliga grenar.
Tävlingen gick i Alingsås samtidigt som Sim A Go Go i Malmö, vilket ledde till att många andra duktiga
TSS:are var i Malmö.
Bäst placeringsmässigt lyckades
Isabelle Stenvold, 10 år, som tog hem
storslam. Hon var på prispallen i allt hon
simmade. Isabelle tog guld på 100
frisim, 50 fjäril, 50 bröstsim och 25
ryggsim, silver på 25 fjäril, 50 frisim, 25
bröstsim och 25 frisim och ett brons på
50 ryggsim.
Isabelle kan simma precis allting och
göra det bra, hon är en jättetalang och
har många fina år framför sig i
simningen och i Trollhättans
Simsällskap.
Om Isabelle var prinsessan, så var
Mathias Johansson prinsen.
Prinsen Mathias, 9 år, som valde att
bara simma söndagen, höll sig framme i
allt han deltog i. Mathias tog guld på 25
ryggsim med supertiden 19.90 (under
magiska 20). Han tog även guld på 50
rygg (47.54), silver på 50 frisim (37.36).
Då skall man också notera att Mathias
simmade mot en äldre åldersklass upp
till 10 år.

Jesper Lund, 13 knep en silverplats på 100 bröstsim med tiden 1.21.40. Jesper simmade mot en ett år
äldre åldersklass men höll sig ändå framme i allt han simmade. En jämn och stabil tävling för Jesper.
Rasmus Olsson, 12, blev delad 2:a med en simmare från göteborgsklubben S02. Rasmus hade en fin tid
runt personbästa 1.36.91 på 100 m bröstsim och visar att han vill vara med i tätstrider över hösten. Rasmus
gjorde även bra kämpainsatser på 200 frisim och 200 medley.
Johanna André, 13, deltog i många distanser och gjorde det med besked. Hon slutade 10:a på 100 frisim,
11:a på 200 frisim. Även Johanna simmade i en äldre åldersklass.
Malin Nilsson, 12, simmade jättebra på allt. Hon simmade i en äldre åldersklass men klättrade ändå upp på
listorna med bra personbästa tider.
Sofia Jansson, 12, gjorde ett jättefint 100 bröstsim och slutade 5:a med tiden 1.34.90. Sofia har en bra
teknik med bra glid och ett fint lyft i bröstsimmet.
Sofia Thuresson, 12, gjorde ett starkt 200 frisim och en fin inledande tävling på året.
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