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UGP, Uddevalla 9-10 September

TSS skördade medaljer vid debuttävlingen i Uddevalla.
UGP som ju är den stora testtävlingen i distriktet var en munsbit för TSS:arna.
Sammanlagt tog TSS simmarna 22 medaljer under en helg, ett imponerande facit.
Therese Thall, 16, stod för ett
fantastiskt 200 bröstsim med
fina tiden 2.43.83. Tiden
innebär att Therese gör
samma tider på vår inledande
tävling som hon gjorde på JSM
då hon var i form i februari. Det
är inte meningen att hon skall
simma så snabbt nu, men det
är bara att tacka och ta emot.
Therese vann även 200
medley och knep brons på 100
ryggsim.

Aida hejar på!

Petronella Åsenblad, 16, gjorde sitt jobb
och tog guld på 100 frisim, 200 fjäril och
800 frisim. Petronella, är på väg att hitta
sin forna form och gör ett bra jobb genom
att tävla i de tyngre distanserna.

Tränarduon funderar på taktik.

Emil Cardebrandt, 13, stod för det mest
imponerande loppet bland grabbarna, då han
slog till med ett rejält personbästa på 100
fjäril, ett pers med hela 3 sekunder. Emil tog
guld på 200 ryggsim och silver på 400 medley
och 200 frisim.
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Hejaklack!

Gustav Eriksson, 12, som är framtidens
simmare i Västsverige, tog 2 guld (200
frisim och 400 frisim) och ett silver på
100 fjärilsim.

Gustav, framtidens simmare!

Jesper Lund, 13, höll sig
i toppen i alla sina distanser
han simmade. Jesper vann
100 bröstsim med 4
sekunder i sin
åldersklassen. Jesper vann
även 400 medley och knep
två brons på 200 och 400
frisim.
Trippel med Gustav i topp!!!

Robert Lindqvist, 14, som överraskade
på Sum Sim i somras med sin finalplats,
visade att han är bäst när det gäller och
slutade 2:a på 100 bröstsim.
Angelica Stenvold, 13, höll sig i toppen
på det mesta hon simmade. Hon blev 4:a
i 2 grenar och stod för ett helt fantastiskt
200 medley med tiden 2.43.18.
Angelica efter action.

Christoffer Estroz och Malin Malcolm
simmade ett jättebra UGP. Christoffer slog
personbästa så det stänkte om det i allt han
simmade, liksom Malin. Malin blev som bäst
4:a på 200 bröstsim.

Cristoffer Estroz får tips.

Sanna Gustavsson, 16, jobbar som
alltid hårt och ger sitt yttersta i allt hon
simmar, tog silver på 100 ryggsim och
brons på 200 medley. Precis som
Therese Thall, så har hon fått en fin start
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på det nya simmaråret.
Elin Fäldt, 14, simmade ett jättefint 200
bröstsim, liksom ett mycket bra 200
bröstsim.
Elin slutade 3:a på 200 bröstsim och är
nu inte långt ifrån JSM kvaltid på
distansen.
Massor av medaljörer!

En av TSS mesta simmarfamiljer fanns
på pålats och hjälpte till att hålla ångan
uppe!

The "Holméns"
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