Recap UGP2 & Karlstads simsprint!
Vilken succé! KSS första externa tävling på
många år, vilket ingen kunde gissa efter ett
otroligt lyckat arrangemang! Stort tack och bra
jobbat till alla volontärer som fick skeppet att
segla, ni är guld värda.
27 simmare från Karlstad deltog och slog
Glada	
  funktionärer!
tillsammans 153 personliga rekord!
Ungdoms Grand Prix tävlades i åldrarna 13 till
18 år där grenarna bestod av sträckor från 100 meter till 1500 meter. I Karlstads simsprint fick
alla simmare upp till 18 år delta och där simmades endast 50 meters sträckor. Pris gick sedan
till de tre främsta i varje åldersgrupp beräknat på FINA-poäng.

Nio av de personliga rekorden stod Emilia Tallberg för.
Bland annat sänkte hon sitt personliga rekord på 200 frisim
med hela 22 sekunder! Nya tiden blev 02.54.30! Grattis
och bra jobbat Emilia.

En	
  nöjd	
  Emilia

Linnea Lindberg simmade för första gången 200 m fjäril, en
tuff distans som hon genomförde med bravur! 2.44.05 tog
henne till en förstaplats. Linnea simmade in på nytt
personligt rekord på bland annat 200 frisim, hela fyra
sekunder snabbare än sitt tidigare personbästa, 2.14.80 lyder
det nya perset.
Elias Sjölander slog till med en trippel i ryggsim! Det blev
personbästa i samtliga ryggsimsdistanser: 50 ryggsim:
31.28, 100 ryggsim: 1.07.94 och 200 ryggsim: 2.24.96.
Detta gav honom även tre medaljer, två silver och ett brons.
Elias är verkligen på gång!

Sofie Engwall visade en otrolig mental styrka
då hon gick från att bli diskad på fjärilsträckan
på 400 medley till att för första gången på
tävling genomföra 100 fjäril! Förebild för alla
simmare, oavsett nivå!
Prisutdelare dag ett var vår egen Lina Watz
som senare på eftermiddagen fick hjälp av
inbjudna kommunpolitiken Ann-Katrin
Gyllsten. Lina tränar nu för fullt mot VM i
augusti.
Lina	
  Watz	
  och	
  Ann-‐Katrin	
  Gyllsten!

KSS vill även tacka alla gästande klubbar och publik. Vi ser mycket fram emot nästa tävling!

