
RECAP Masters SM, Västerås Meet & Öresund Meeting


Helgen den 23-25:e mars har simmarna tävlat på tre olika orter, Jönköping, Västerås och 
Helsingborg. I Jönköping simmades det Masters SM (25m). KSS hade en representant 
denna gång och det var såklart Rolf Otterberg. Rolf ställde upp på specialdistanserna 50 
och 100m bröstsim. På 100m bröstsim gick gick han ut stenhårt och var i ledning med 
nästan tre sekunder efter femtio meter. I mål simmade han in som tvåa. Även på halva 
distansen blev det ett silver. 
 
Stort grattis Rolf till framgångarna och de två silvermedaljerna!




I Västerås var truppen lite större då truppen bestod av 12st 
simmare blandat från SM och Sum-Sim grupperna. Det stora 
utropstecknet för KSS var Linnea Lindberg (13år) som lyckades 
kvala till Sum-Sim för första gången individuellt. Linnea kvalade 
inte bara på 100m bröstsim utan också även på den dubbla 
distansen 200m bröstsim där hon klarade kvaltiden med stor 
marginal (3 sekunder). Senare i sommar simmas Sum-Sim 
(50m) i Malmö där Linnea kommer att tävla mot 14åringar på 
100m bröstsim och mot 15åringar på 200m bröstsim. Totalt 
slog simmarna 68 personliga rekord samt 7 åldersrekord. 
 
Åldersrekorden

13år: 
Joline Bakken - 200m rygg (02:42,44)

Linnea Lindberg - 400m medley (05:50,74) 


15år: 
Isabelle Rydahl - 200m frisim (02:13,93), 800m frisim (10:16,63)


16år: 
Michelle Träff - 100m rygg (01:13,22), 200m rygg (02:35,71), 100m fjäril (01:13,96).


Johan Rydahl och August Mathisen tävlade även dom hemma i Helsingborg på tävlingen 
Öresund Meeting. August gjorde en riktigt bra tävling då han på fyra starter slog tre nya 
personliga rekord varav två nya åldersrekord. Åldersrekorden kom på specialgrenarna 50 
och 100m bröstsim. Han var även riktigt nära klubbrekorden på båda. På 50m gick han 
för första gången under den magiska gränsen 30 sekunder då han simmade 29,92.

Johan gjorde även han en bra tävling genom att slå två personliga rekord, 3 åldersrekord 
samt vara riktigt nära klubbrekordet på 100m medley.


Åldersrekorden

17år 
August Mathisen - 50m bröstsim (29,92), 100m bröstsim (01:05,17)

Johan Rydahl - 50m fjäril (25,23), 100m fjäril (55,11), 100m medley (57,57).


Linnea Lindberg


