
Recap SMJSM (25m) 4-8 november 2016

Karlstads Simsällskap var mellan den 4-8:e november på SM/JSM i Stockholm med en trupp på 
totalt 10st simmare vilket är den största truppen på flera år. Första gången på drygt 30 år hade 
Karlstads SS deltagande på lagkapp i både dam och herrklasserna. 
Totalt slogs det: 5st individuella distriktsrekord, 5st individuella klubbrekord, 8st åldersrekord, 1st 
Lagkappsrekord (senior), 2st lagkappsrekord (junior). 

 
Erik Gissèn (född 92) gjorde ett väldigt övertygande 
mästerskap och simmade totalt 7st individuella finaler. 
 
200m Ryggsim - 1:a B-final och totalt 8:a (01:57,46). 
11:e bästa tiden någonsin av en svensk simmare! 
Såklart även distriktsrekord och klubbrekord. 
 
50m Ryggsim - 4:e placering (00:25,23). Distriktsrekord. 
 
100m Ryggsim - 5:e placering (00:54,39), försökstiden 
(00:53,91) var Distriktsrekord och klubbrekord samt 18:e 
bästa tid av en svensk simmare. 
 
100m Fjäril - 6:e placering (00:53,88). Distriktsrekord 
och Klubbrekord. 
 
50m Fjäril - 1:a B-final o totalt 9:a. (00:24,14) 
Distriktsrekord. 
 
50m Frisim - 10:e placering. (00:22,87). 
 

100m Frisim - 13:e placering (00:50,50), försökstiden 
(00:49,89) är den första värmländska simmare under 50 
sekunder.



Linnéa Englund (född 2003) slog 1 klubbrekord och 
ytterligare 2st åldersrekord. 
 
Klubbrekordet som även är åldersrekord kom på 100m 
medley (01:06,19). 
 
De andra två åldersrekorden kom på 200m medley 
(02:23,91) och på startsträckan i laget på 4x200m frisim 
(02:07,49). 
 

Elvira Eklund-Ramböl (född 1997) slog 3st åldersrekord 
samt blev 2:a i B-finalen på 200m fjäril (02:20,79).  
 
Utöver åldersrekordet på 200m fjäril slog Elvira rekord på 
400m medley (05:09,04) samt startsträckan på 4x100m Me 
där hon simmade ryggsträckan på 01:07,65.  
 
Elvira visade även mycket god form på frisim där hon i 
juniorlaget på 4x200m på startsträckan slog nytt personligt 
rekord (02:08,37) samt att hon simmade ett extralopp på 
100m frisim och slog nytt pers med tiden (01:00,03). 
 



Johan Rydahl (född 2001) slog 2st nya åldersrekord på 
sträckorna 50m bröstsim (00:30,52) och 50m ryggsim 
(00:26,77). 

På 50m ryggsim var han endast 3/10-delar från en 
finalsimning vilket bådar gott för nästa helgs Sum-Sim 
Region i Eskilstuna. 

 

Elias Haglund (född 1996) gjorde en mycket stabil tävling 
med lopp precis över pers på 50/100 och 200m frisim, samt 
att han ingick i både 4x200m frisim och 4x100m 
medleylagen. 

Elias simmade även ett extralopp på 50m frisim där han slog 
till med nytt personligt rekord 00:23,60.



Elin Thörner (född 1998) simmade sitt första SM/JSM för 
Karlstads SS och gjorde det strålande. 

På första grenen 800m frisim slog hon till med nytt personligt 
rekord med drygt 6 sekunder och slutade på 11:e plats. 

På 800m frisim blev hon även den bästa tjejen i Sveriges 
största simdistrikt (Mellansvenska). 

Elin simmade även 200m frisim (02:08,91) och 400m frisim 
(04:30,13) strax över hennes personliga rekord. 
 

Med som lagsimmare var även Isabelle Rydahl (född 2003), David Albringer (född 2001), 
Linus Andersson (2001) och August Mathisen (född 2001).

Lagkapper 
4x200m Frisim Flickor (Junior) - 16:e plats! 
Elvira Eklund-Ramböl (02:08,37) 
Linnéa Englund (02:11,31) 
Elin Thörner (02:08,35) 
Isabelle Rydahl (02:14,43) - 08:42,46.

4x200m Frisim Damer (Senior) - 12:e plats! 
Linnéa Englund (02:07,49) 
Elvira Eklund-Ramböl (02:08,40) 
Elin Thörner (02:08,79) 
Isabelle Rydahl (02:12,78) - 08:37,46. - Juniorrekord! 

4x100m Medley Flickor (Junior) - 17:e plats!
Elvira Eklund-Ramböl (01:07,65) 
Linnéa Englund (01:10,80) 
Elin Thörner (01:06,19) 
Isabelle Rydahl (01:01,10) - 04:25,74. - Juniorrekord!



4x200m Frisim Pojkar (Junior) - DSQ (över växling) 
Elias Haglund 
Johan Rydahl  
David Albringer 
Linus Andersson

4x100m Medley Herrar (Senior) - 14:e plats!
Erik Gissén (00:54,70) 
August Mathisen (01:08,34) 
Johan Rydahl (00:55,98) 
Elias Haglund (00:52,37) - 03:51,39 - Klubbrekord!

Hela Truppen

Från vänster: Linus Andersson, David Albringer, Isabelle Rydahl, Johan Rydahl, Elin Thörner, 
Erik Gissen, Linnéa Englund, August Mathisen, Elvira EKlund-Ramböl, Elias Haglund.


