
Sum sim riksfinal 2018 
 
Under helgen simmades finalerna i ungdoms-SM i Eriksdalsbadet i Stockholm och  
KSS hade fyra simmare på plats, Linnea Lindberg, Joline Bakken, Ludvig Mathisen och 
Linnea Englund. Tävlingen blev utsedd till den bäst arrangerade riksfinalen någonsin, grattis 
till Spårvägen! De hade inslag som frågesport, fotografering och ”dancecam”. Roligt med lite 
nytänkande. 
 
Först i vattnet på lördagen var Linnea Lindberg på 200 medley. Linnea hade en tid av 
sjukdom innan tävlingen men lyckades ändå simma på 2.33.12 vilket inte är långt från hennes 
personliga rekord 2.31.97 som hon gjorde på Sum sim-region. Bra kämpat Linnea! 
 
Ludvig Mathisen stod länge som reserv på 200 bröstsim men fick torsdagen innan tävlingen 
reda på att han att han kommit med, magiskt! Väl på plats lyckas Ludde sänka sitt nyligen 
satta personliga rekord med hela tre sekunder, nya tiden 
2.31.45. gav även ett kval till sommarens upplaga av Sum 
sim. Grattis!  
 
Söndagens första lopp blev en riktig överraskning. Linnéa 
Englund som haft en lågintensiv säsong och i princip inte 
simmat sedan SM i november simmar till sig ett silver på 
100 bröstsim! Hon gjorde 1.09.47 vilket är säsongsbästa och 
inte ens en halvsekund över sitt personliga rekord. Vad 
hände? Grattis! 
 
Linnea Lindberg simmar sedan 400 frisim något över pers, hon kämpade sig igenom hela 
loppet vilket var mycket positivt!  
 
Söndag eftermiddag, Joline simmar sim första 
individuella Sum sim final på 100 ryggsim, i sista 
heatet! En sekund över pers är mycket väl godkänt! 
Ludvig Mathisen avslutar sin tävling med dubbla pers 
på 100 bröstsim och ännu ett Sum sim-kval. Pers på 
både 50 och 100! Över en halv sekunds pers på första 
50 och nära 1 sekund på hela 100ingen. Bra jobbat och 
grattis till 3 personliga rekord på två sträckor.. 

 
Rolig avslutning på en grym säsong för alla 
inblandade! Bra jobbat! 


