
Niklas tid i KSS

På söndag gör jag min sista arbetsdag som Huvudtränare i Karlstads Simsällskap och med det så 
kommer jag lämna klubben efter nästan 20 år.  
I mitten på 90-talet flyttade min familj från Lidingö till Karlstad. På den tiden var det inskrivning som gällde 
för att komma in i Simlinjen. Man fick komma till badet, ställa sig i den långa kön och skriva in sig hos den 
ansvarige (då Gundulua Forsaeus). Jag hamnade i Crawlskolan grupp 9 och Sören Persson blev min 
första simtränare. Sedan dess har KSS varit en viktig del av mitt liv. Efter Crawlskolan kom jag med i en 
tävlingsgrupp där jag ganska snabbt klättrade i de olika nivåerna. Samtidigt som jag var aktiv simmare 
var jag även tränare till flera grupper i Simlinjen. 
Efter att jag avslutat min simkarriär och varit borta ett par år från KSS blev jag tillslut inringd av Ködda 
(Göran Westerlund) som behövde en tränare för Sum-Sim simmarna när han åkte iväg på SM/JSM med 
de äldre simmarna. Säsongen därefter var jag ordinarie tränare i grupp 2 och 3 med MC (Maria-Cecilia 
Frykholm, då Barrera) och Peter Ingemansson samt att jag hade hand om KSS Vuxencrawl grupper. 
Bortsett från min familj så är den här klubben den i särklass mest betydelsefulla institutionen till att 
forma mig till den jag är i dag. Mycket viktigare än alla skolor och universitet.

Att summera dessa år på några få rader är omöjligt. Alla simmarkompisar, kollegor, simmare och 
föräldrar som jag har mött genom åren har varit viktiga och där finns historier till att fylla en bok.
Jag kommer istället dela med mig utav 6 minnen som har betytt extra mycket.

Första minnet som jag kommer dela med mig av är 
KSS första Sum-Sim Guld i lagkapp (6/12-2013). 
Jag minns att jag ca 1,5 år tidigare hade ”nördat” 
massor av statistik och gått igenom ca150 simmare och 
satt ihop Sveriges 30 bästa lagkappslag på 4x100m 
frisim och medley i klassen P14 och yngre, vissa 
klubbar hade 3-4 lag med på rankingen och där fanns 
även ett lag från KSS som låg topp 12. Efter ha 
granskat  tidigare års medaljtider samt hur mycket 
lagen brukar sänka sina tider under en säsong och sen 
från Regionstävling till Riksfinalen kunde jag gissa på 
en tid som jag jobbade mot med killarna Adam 
Albringer, Daniel Vålvik, Niclas Lindow och Johan 
Rydahl. Väl på plats i Sthlm ställdes första 
tävlingspasset in pga snökaos och flyttades till dagen efter så att alla klubbar skulle hinna till tävlingen. 
Killarnas första lagkapp som var på 4x100m medley flyttades till lördagens pass 2. Killarna vann ett 
supertajt lopp men diskades tyvärr av överväxling och KSS första lagguld fick vänta ytterligare. 
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På söndagen, dagen efter var det dax igen för lagkapp på sista tävlingspasset. Denna gång var det på 
4x100m frisim och killarna var rejält revanschsugna. Redan kvällen innan hade Adam kommit och sagt 
att han ville simma sista sträckan och ”ta hem det”, han hade bestämt sig att nu skulle guldet hem. 
Loppet blev precis så jämt som vi hade trott, kanske tom tuffare då det var dax för sista sträckan och 
Adam att hoppa i. KSS växlade som trea, nästa 10m bakom ledande Landskrona SS och Adam borrade 
ner huvudet och jagade, kom närmare för varje armtag. Vid sista vändningen vände de samtidigt och 
frågan var nu bara om Adam skulle hålla då han hade gått ut så otroligt hårt (25,89). Adam gjorde precis 
som han sa kvällen innan, han tog hem KSS första lagguld någonsin tillsammans med de övriga tre 
killarna som också skrev in sig i KSS historiebok. Den fantastiska segertiden skrevs till 03:46,60 och 
tiden jag tidigare hade gissat på var 03:47,00.

Minne 2.
Ett annat minne som jag själv är riktigt nöjd med mitt coachande är första JSM-kvalet i lag som gjordes 
på DM/JDM (25m) i Gävle 25/10-2014. Inför sista passet pratade jag ihop mig med de fyra aktuella 
killarna Oskar Olsson, Elias Haglund, Johan Rydahl och Niclas Lindow om vad som skulle krävas för att 
de skulle klara kvalet. Var och en skulle behöva slå sitt pers med ca1,2 sekunder. Vi strök några 
individuella grenar och hade ett riktigt peppande gruppmöte och trodde stenhårt på att vi skulle klara det. 
Jag minns egentligen inte så mycket från loppet förutom att killarna gjorde sitt absolut bästa och 
verkligen simmade snabbt. Minns även att killarna hela tiden jagade Västerås SS som ständigt låg 1-2 
sekunder före ända tills sista millimetern då Niclas Lindow lurade oss alla (även speakern) att Västerås 
SS vann inte, utan det gjorde laget från Karlstad med endast 5/100-delar. När killarna gått i mål och jag 
stod och tittade på resultattavlan var jag helt slut i benen (kändes som att jag sprungit ett maraton fast 
jag bara gått längs med kanten) och huvudet var inte riktigt med. Helt plötsligt kom jag inte ihåg kvaltiden 
och fick för mig att vi missade kvalet precis med med någon tiondel. Sen kommer en simmare fram och 
frågar varför jag inte var glad, vi vann ju och killarna klarade kvaltiden. Va!? Gjorde vi? Ja, de klarade den 
med drygt två sekunder. 
Efter loppet var jag tvungen att gå ut och sätta mig i min ensamhet i en av minibussar där jag satt och 
tänkte igenom vad killarna hade gjort samtidigt som jag funderade på om jag någonsin kommer få tillbaks 
samma känsla.

Resan med Johan Rydahl (minne 3).
Efter att jag kommit tillbaka till KSS som tränare blev 
jag först tränare för Grupp 3 där då Johan Rydahl 
(9år) var i gruppen med sina polare David Albringer 
och August Mathisen som också varit med på hela 
resan. Dessa tre killar sparrades och har alltid haft 
otroligt roligt tillsammans, allt från när de gjorde 
armhävningar på prispallen när de tagit en trippel till 
godiskrig på hotellrummen. Efter när jag avslutat 
mina träningar satt jag oftast som alltid kvar i badet 
och kollade in Grupp 1 och Görans träningar för att 
lära mig ytterligare saker om simning och ledarskap. 
Jag hade då alltid även en bisittare i form av Johan 
som satt kvar visade upp sitt genuint sitt stora intresse för simning. Vi satt alltid och pratade om olika 
tekniker, splittar och tider.  Sedan så har det bara rullat på allt från att slå åldersrekord, tävlingsrekord, 

medaljer, mästerskapsmedaljer och internationella framgångar. Johans 
första Sum-Sim medalj kom redan (som jag beskrivet tidigare) 2013 i 
laget på 4x100m frisim, då 12 år gammal. Året där på var han äldst i 
yngsta klassen. Sum-Sim Riks simmades i Helsingborg och det kändes 
som alla visste vem Johan var efter ha gjort ett riktigt bra Sum-Sim 
Region. Att komma till ett mästerskap och vara favorit kan  vara riktigt 
tufft. Jag själv var riktigt nervös inför första starten (400m fr) som jag 
visste skulle bli riktigt tufft, jag var tvungen att gå iväg för mig själv och 
andas frisk luft för att det inte skulle ske någon olycka. Men Johan var 
lika cool som vanligt, gillade situationen och gjorde sin Usain Bolt 
kopierade gest när de ropade upp honom på ledarbanan precis innan 
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start. Johan vann på nytt mästerskapsrekord och simmade hem ytterligare 5 medaljer (4 guld och 1 
silver) två av dessa på mästerskapsrekord. Därefter följde många roliga resor tillsammans med Johan 
som slutligen avslutades i Györ, Ungern på EYOF (European Youth Olympics Festival) där han var med 
och simmade hem två bronsmedaljer till Sveriges lag på 4x100m Fr Pojkar och Mixed. Utöver 
Ungdomslandslaget i Györ har han deltagit för Sverige vid NM och NUM. Framgångsresan fortsätter 
fortfarande nu när han tillsammans med August simmar nere i Helsingborg. 

Lina Watz (minne 4).
Inför DM/JDM/KDM i Älvdalen med alla värmländska 
föreningarna satsade Lina på att kvala in till  
Sum-Sim (50m) i Falun (2011) som den första parasimmaren 
genomtiderna. Tanken var att Lina skulle kvala på 400m frisim 
men missade kvalet med någon sekund. Det var lite bittert då 
vi verkligen trodde hon skulle kvala. Tävlingarnas första dag 
avslutades sedan med tjejernas lagkapp på 4x100m medley 
där Lina skulle simma ryggsimsträckan. Lina gjorde en grym 
sträcka och slog ett ordentligt pers med ett par sekunder. 
Senare samma dag kommer Lina  fram till mig och ser riktigt 
glad och säger, visste du att jag kvalade på 100m ryggsim 
istället till Sum-Sim? Det hade jag totalt missat då jag bara 
hade varit inne på att det var 400m frisim hon skulle kunnat 
kvala på. Sen på Sum-Sim slog hon ytterligare ett pers och 
slog nytt svenskt rekord. Lina har senare i karriären rest 
världen runt och tävlat med landslaget med en finalsimning på 

50m frisim i Paralympics i Rio (2016) som största merit. 

Tjejerna kommer (minne 5).
Efter några år utan tjejer på Mästerskap blev 
Elvira Eklund-Ramböl en av de tjejer som drog 
igång en ny våg för KSS tjejer. Elvira Kvalade 
först in som första reserv på Sum-Sim Riks 
(25m) i äldsta klassen men som tyvärr fick vänta 
med sin Sum-Sim debut ca ett halvår då ingen 
strök sig vid kortbane tävlingarna. På Sum-Sim 
(50m) i Malmö gjorde hon äntligen debut och 
simmade in på 16:e plats i sin klass. Åren där 
efter följde många bra simningar med bl.a. 
finalsimningar på SM, JSM och klubbrekord som 
toppen av sin karriär. Efter Elvira visat vägen 
följde den nya generationen tjejer Linnéa 
Englund, Isabelle Rydahl, Michelle Träff, 
Michaela Thyberg, med flera efter till 
mästerskapen. Linnéa kom som skjuten ur en 
kanon redan som 11åring kvalat till sitt första Sum-Sim. Två år efter debut på Sum-Sim var hon äldst i 
yngsta klassen på Sum-Sim och simmade hem 3 medaljer (2 guld och 1 brons). Linnéa har sedan dess 
representerat ungdomslandslaget, slag Sum-Sim rekord, simmat SM-finaler och slagit flertalet 
klubbrekord. Linnéa är den som i dagsläget har flest seniorklubbrekord av alla KSS:are. Med Elvira och 
Linnéa som grundstenar byggde vi ett riktigt starkt lag som både simmat Sum-Sim och SM/JSM. Senast 
på SM/JSM i Jönköping (HT17) slog tjejerna Michelle Träff, Linnéa Englund, Elvira Eklund-Ramböl och 
Isabelle Rydahl damernas äldsta klubbrekord som stått sig sedan 1979.
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Open Water (minne 6).
Ända sen 2013 då jag stöttade Anton Björck-Teuscher under 
sommaren i sin Open Water satsning har jag varit fast i Open 
Water. Riktigt roliga tävlingar som kräver hårdhet, uthållighet, 
teknik, och list. 
KSS har de senaste åren visat att vi är en av Sveriges bästa 
Open Water klubbar och med bra deltagande på tävlingarna då 
vi rest runt om i Sverige under somrarna. Senast vid SM/JSM/
U-SIM gick det riktigt bra då Simon Wanna (tidigare vinnare av 
Vansbrosimmet, en seger han delat med Anton) simmade hem 
bronset i SM-klassen, Elin Thörner tog Bronset i både SM och 
JSM klassen samt att Isabelle Rydahl simmade hem silvret i U-
SM. David Albringer var även han högt upp i resultatlistorna på 
U-SM. Elin Thörner krönte sin karriär med
landslagsrepresentation på NM i Danmark där hon slutade på 
4:e plats på 10 000m. Simon har varit ute i världen och var 
bl.a. den första icke kines att simma över en flod som gjorde 
att han blev mycket omskriven i Kina.
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Inte att förglömma att det som varit har varit, gäller att se framåt. För 
KSS del ser framtiden mycket ljus ut då klubben har extremt mycket 
på gång. 
Till er simmare, se till att göra jobbet, ”Work hard, dream big!”

/Niklas
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