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Många medaljer då Trollhättans simsällskap
tävlade i Uddevalla och Götene

TSS yngsta simmare simmade i lördags US-cupen i Uddevalla medan de lite äldre simmarna åkte iväg till
Götene och Västerbybadets race. På båda tävlingarna blev det en mängd medaljer och personliga rekord.
I Uddevalla var ett antal debutanter med och simmade sin första tävling. Daniel Stjärnborg, 9 år, visade att
han redan är en snabb bröstsimmare och simmade in på en sjunde placering. Både Isak Lundgren, 9 år, som
simmade 25 m frisim och Filip Rohdin, 10 år, som simmade 50 m ryggsim och 50 m frisim gjorde fina
simmarinsatser och vi hoppas att vi får se mycket av dem på tävlingar i framtiden.
Frida Kalmertun, 10 år, gjorde en stabil tävling där hon placerade sig på sjätteplaceringar med många
personliga rekord. Stora framsteg gjorde också Alice Leijon, 10 år, och Ludvig Svensson, 12 år.
Steven Larsson, 11 år, simmade snabbt och tog guld på både 50 meter ryggsim och fjärilsim, han tog även ett
silver på 50 meter frisim.
Olivia Rudqvist, 9 år, tog ett silver på 25 meter frisim och brorsan Samuel Rudqvist, 10 år, tog även han silver
i 50 meter frisim och ryggsim samt 25 m fjärilsim.
Elvir Velagic, 11 år, simmade till sig en fjärdeplacering på 50 m bröstsim och en sjätteplacering på 50 m
ryggsim.
Linnea Guldbrand, 10 år, tog silver på 50 meter bröstsim och Josefine Viljakainen, 11 år, tog ett guld på 50
meter bröstsim där hon slog sitt personliga rekord med ett par sekunder.
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Trollhättans simsällskaps första lag bestående av Olivia Rudqvist, Steven Larsson, Josefin Viljakainen och
Samuel Rudqvist tog, trots att de simmar mot ett par år äldre simmare, silver på 4 x 25 meter frisim.
Västerbybadet race i Götene är en tävling med försök och finalsimningar. I finalerna var det fullt av
Trollhättesimmare och bland tjejerna 14 år var det tre Trollhättetjejer som dominerade. Johanna André vann
100 meter medley, 50 meter bröstsim, frisim och fjärilsim. Hon blev tvåa på 50 meter ryggsim efter
klubbkamraten Malin Nilsson. Malin blev tvåa på 100 medley, 50 fjärilsim och 50 frisim. Jennifer Ask knep ett
silver på 50 meter bröstsim och brons på 100 medley och 50 frisim. Hon tog dessutom två fjärdeplaceringar
på fjärilsim och ryggsim.
William Mo, 13 år, vann alla grenar och hans 50 meter bröstsim på tiden 35.31 är tredje bästa tiden i Sverige
i år för killar i hans ålder.
Isabell Stenvold, 13 år, tog sig till final i alla grenar och slutade på en andra plats i 100 meter medley, 50
meter fjärilsim, ryggsim och bröstsim och blev dessutom trea på 50 meter frisim. Jesper Larsson, 13 år, blev
tvåa på 50 meter ryggsim och trea på samma distans i bröstsim.
Ellinore Irvefjord, 12 år, blev tvåa i 50 meter ryggsim och bröstsim samt trea i medley och frisim. Elin
Jonasson även hon 12 år blev fyra på 50 meter bröstsim.
Oscar Sandblom, 16 år, blev tvåa på 50 meter ryggsim och bröstsim samt trea på övriga distanser.
Trollhättans lagkappslag med Johanna André, Oscar Sandblom, William Mo och Malin Nilsson vann stort
nästan 10 sekunder före tvåan.
Under söndagens tävlingar i Götene hade Trollhättans simsällskap bara två simmare med. Elin Lokrantz, 9
år, tog en femteplacering på 25 meter ryggsim. Klara Hasslin som är Trollhättans simsällskaps yngsta
tävlingssimmare just nu, endast 8 år gammal, tog en bronsmedalj på 25 meter frisim och två
sjätteplaceringar på 25 meter ryggsim och bröstsim.
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