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Då är årets Swim Open Stockholm avklarad, innehållandes mängder av fina simningar från  
KSS-simmarna. Swim Open Sthlm lockade simmare från totalt 25 länder med mängder av 
världssimmare som tagit medalj på de största mästerskapen, inklusive vår Sveriges egna Sarah 
Sjöström. Totalt slog KSS-simmarna 18st personliga rekord, 28st säsongsbästa, 13st åldersrekord, 5st 
Wermlandsrekord (junior) och 3st Klubbrekord. August Mathisen och Johan Rydahl som simmar på RiG i 
Helsingborg gjorde sin sista tävling för KSS innan de nu kommer at representera Helsingborgs 
Simsällskap och Elvira Eklund-Ramböl gjorde sin sista tävling som aktiv tävlingssimmare men fortsätter 
karriären som simtränare i KSS.





August Mathisen (17år) blommade ut ordentligt i sin sista tävling för 
KSS då han slog tre nya klubbrekord. Alla rekorden kom på de tre 
bröstsimsdistanserna (50,100 och 200m).  
På första tävlingsdagen simmade han 200m bröstsim och slog sitt 
tidigare pers med sex sekunder samt Nils Ivars klubbrekord med nästan 
två sekunder. Under samma pass slog han även ett nytt pers på 50m 
fjäril med 1,5 sekunder. Under dag två slog han till på halva distansen, 
dvs 100m bröstsim då han återigen slog nytt klubbrekord med tiden 
01:05,95. Med en öppningstid på (30,87) slog han nytt pers samt endast 
35/100-delar från klubbrekordet. På den fjärde och sista tävlingsdagen 
sänkte han sitt nyslagna pers ytterligare några tiondelar till det nya 
klubbrekordet 30,39. Samtliga bröstsimsrekord var även Värmländska 
Juniorrekord.


Truppen från vänster: Michelle Träff, Elvira Eklund-Ramböl, Johan Rydahl, Ludvig Mathisen, 
Elias Haglund, August Mathisen och Isabelle Rydahl.

August Mathisen



Johan Rydahl (17år) gjorde likt som August sin sista tävling för KSS innan han kommer att representera 
Helsingborgs Simsällskap. Under tävlingarna slog Johan ett nytt pers, tre åldersrekord, fyra 
säsongsbästa och ett Värmländskt Juniorrekord. Värmlandsrekordet kom på 200m medley med tiden 
02:12,14. Johan är en KSS's mest framgångsrika simmare med bl.a. 41st Sum-Sim medaljer, 2st EYOF 
medaljer och innehavare av 185st ålders- och klubbrekord.


Elvira Eklund-Ramböl (21år) avslutade sin aktiva simkarriär 
med att simma på tre årsbästan där hon på 50m ryggsim 
endast var några 10-delar från sitt eget klubbrekord. Elvira har 
genom åren slagit flera ålders och klubbrekord både individuellt 
och flitigt deltagande i lagkapper. Hon innehar klubbrekorden på 
50m rygg (25/50m), 200m fjäril (50m) och med i flera 
lagkappsrekord.


Michelle Träff (16år) gjorde hittills kanske sin bästa tävling någonsin då hon slog fem nya personliga 
rekord på lika många starter. Dessutom slog hon fyra åldersrekord och ett Värmländskt Juniorrekord på 
200m ryggsim (02:32,60). På halva distansen (100m) är hon endast knappa halvsekunden ifrån det 16år 
gamla klubbrekordet.


Elias Haglund (22år) simmar in sig bland toppsimmarna på frisimsdistanserna i KSS 95åriga historia. 

På 200m frisim simmar han in som näst bäst genomtiderna när han slår ett nytt personligt rekord med 
nästan tre sekunder (01:57,70). På 100m frisim simmar han för första gången under 53,0 och simmar in 
på 52,92 vilket är det 4:e bästa av en KSS:are någonsin. 


Isabelle Rydahl (15år) hade prickat formen och slog fyra pers, tre åldersrekord, sex säsongsbästa.  
På 400m frisim simmade hon för första gången under 4.50 och krossade kvaltiden till Sum-Sim och har 
nu sex individuella kval för sommarens höjdpunkt.


Ludvig Mathisen (15år) slår nytt personligt rekord på 50m bröstsim och närmar sig brorsans August 
tider i samma ålder. Nya perset lyder (34,20). På dubbla distansen höll det inte hela vägen efter en tuff 
rusning första 50m. 


Johan Rydahl & August Mathisen



STATISTIK

18st Pers


28st Säsongsbästa


3st Klubbrekord

August Mathisen 50m Bröst 00:30,39

August Mathisen 100m Bröst 01:05,95

August Mathisen 200m Bröst 02:26,79


5st Wermlandsrekord (junior=20år och yngre) 

August Mathisen 50m Bröst 00:30,39

August Mathisen 100m Bröst 01:05,95

August Mathisen 200m Bröst 02:26,79

Johan Rydahl 200m Medley 02:12,14

Michelle Träff 200m Rygg 02:32,60


13st Åldersrekord

17år

August Mathisen 50m Bröst 00:30,39

August Mathisen 100m Bröst 01:05,95

August Mathisen 200m Bröst 02:26,79

Johan Rydahl 100m Frisim 00:52,89

Johan Rydahl 100m Fjäril 00:56,23

Johan Rydahl 200m Medley 02:12,14


16år

Michelle Träff 50m Frisim 00:28,87

Michelle Träff 100m Rygg 01:11,20

Michelle Träff 200m Rygg 02:32,60

Michelle Träff 50m Fjäril 00:30,93


15år

Isabelle Rydahl 400m Frisim 04:49,58

Isabelle Rydahl 50m Fjäril 00:31,36

Isabelle Rydahl 100m Fjäril 01:10,01



