
På egna vingar

Det är en grym känsla att känna att man behärskar något man lagt 
mycket tid och energi på att lära sig, speciellt som vuxen.
Jag hoppas och tror att alla NKK's Vuxencrawlare som i helgen 
gjorde debut som mastersimmare på Master-SM i Södertälje har den 
känslan.
Tidig lördagmorgon dök de upp och visade mod bara genom 
att ta en plats i Sydpoolen och genomföra sitt insim. Bassängen 
fylldes, verkligen fylldes under insimningen, 619 simmare
 deltog !
De som simmade var Annika Hagström, som 2 gånger under 
tävlingen sänkte sig på 50 fritt och simmade rygg på ett utmärkt sätt i 
lag. Malin Hazard som suveränt och respektlöst gav sig på 100 
medley och visade att hon även kan simma bröst ! Johanna Fyrk, 
utnyttjade kanske sin tävlingserfarenhet från friidrotten, och simmade 
mycket starka 50 frisim, både individuellt och i lag. 
Erik Sundberg gjorde samma sak, utan friidrottsbakgrund , och 
simmade dessutom 50 fjäril.
Styrelseledamoten Janne Andersson, visade att han är en riktigt bra bröstsimmare, både på 50 och 
100, och simmade också snabbt på 50 fritt.
Det här gänget har gått flera terminer genom NKK's vuxencrawlskola och med nyfikenhet lärt sig 
först frisim och sedan alla andra simsätt på ett tävlingsmässigt sätt under flera instruktörer. Det som 
lyft dem till masternivå är ändå det jobb de lagt ner på träning, själva och under ledning 
av Olga. 
Tillsammans hade vi fantastiskt roligt, tävlingen gav mersmak, och det börjar redan planeras ny 
träning, nya pers  och nya tävlingar framöver. Det finns dessutom fler talanger i vuxencrawlskolan 
som platsar i detta gäng och förhoppningsvis kommer med nästa gång !

Alla NKK-resultat:
400 me:
Olga 6.23,47
200 me:
Mats 3.28,48
800 f:
Maggie 13.27,15
Irena 13.58,14
50 fr
Lena 40,90
Maggie 38,14
Johanna 32,55
Irena 41,23
Annika 35,96
Janne 33,19
Erik 31,62

100 br
Lena 1.51,64
Janne 1.32,44
Mats 1.33,05
50 ry
Malin 43,37
Irena 47,81
Annika 44,63
100 fj
Olga 1.21,96
100 fr
Maggie 1.23,63
Irena 1.32,07
400 fr
Maggie 6.31,15

200 br
Lena 3.47,40
Mats 3.27,69
100 me
Lena 1.45,18
Malin 1.31,09
Olga 1.19,23
50 br
Lena 51,63
Janne 39,39
Mats 40,89
100 ry
Irena 1.46,37
Olga 1.21,27

50 fj
Lena 51,51
Maggie 45,93
Malin 43,59
Erik 39,00
4 x 50 fr mix
Erik 31,76
Annika 35,28
Johanna 31,91
Janne 32,90
4 x 50 me mix
Olga 37,68
Janne 39,90
Mats 41,23
Johanna 31,78

4 x 50 fr dam
Johanna 32,20
Malin 36,40
Maggie 37,53
Annika 34,53

4 x 50 me dam
Annika 43,38
Johanna 43,82
Olga 36,14
Malin 35,69

Länk till komplett resultatlista:
http://www.livetiming.se/results.php?cid=1167&session=0&all=1

Erik, Annika, Mats, Janne, Irena

Olga, Johanna, Malin


