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Tänk vad vi kan åstadkomma!
Många bäckar små. Uttrycken för hur ett stort antal små bidrag i slutändan leder 
till något som är omfattande passar väl in på Falu SS. Ser man till den lilla 
simskolegruppen bestående av 10 barn med två ledare upplevs det kanske inte 
mycket för världen. Zoomar man ut perspektivet ser man 100 sådana smågrupper 
på årsbasis. Vi har under sommaren arrangerat simtävling i Runn, genomfört fler 
simpass i sjöar och vattendrag, vi har kört Swimrun vid Falu Gruva samt 
arrangerat en ungdomstävling i vårt fina utebad. Över 130 barn har dessutom 
deltagit i våra sommarsimskolor. Pololaget har deltagit på Beachpolo-SM. Falu SS 
egen Sara (Junevik) har deltagit på två internationella juniormästerskap med en 
bronsmedalj på EJM och en silvermedalj på JVM som resultat.

Vår verksamhet är omfattande och bred och är ett resultat av tusentals mer eller 
mindre ideella timmar gjorda av föräldrar, ledare och förtroendevalda m.fl.
Tack för ert arbete!

Tomas Viker
Klubbchef



Tårtkalas för Falu SS
egna Sara!

Den 26 augusti slog Falu SS
egna Sara till med ett JVM-silver på
50 meter fjäril med tiden 26.18.
Det är en tid som bara Sarah Sjöström (24,43), 
Therese Alshammar (25,07), och Anna-Karin 
Kammerling (25,57), har simmat snabbare på i 
Sverige. JVM-silvret var Saras tredje 
internationella medalj inom loppet av 13 
månader. Tidigare hade hon ett EJM-silver 
från 2016 samt ett EJM-brons 2017. Allt på 50 
fjäril. Vid hemkomsten firades hon med tårta 
i sällskap av många Falu SS:are.



Uppstartslägret

Under v 32 genomförde vi ett 
uppstartsläger på Lugnet för våra 
äldre polo- och simgrupper. På 
schemat stod tuff träning både på 
land och i vattnet. Dessutom 
avverkades minigolf och brännboll. 
Veckan resulterade i en hel del stela 
och ömma muskler.

Simskola med fullt ös!
Sommarsimskolan är avslutad och efter en något kall 
sommar har 120 barn varit med oss och fått bra 
vattenvana. Nu har terminen kört igång och vi behöver 
fler simledare, så är man intresserad av att jobba i 
vattnet och med barn så skall man maila 
nyborjarsim@falusim.se
Som vanligt var det högt tryck på baddarplatserna, som 
bara var 20 st, och de tog slut på under minuten!



Vattenpolo-
sammandrag

Falu SS-spelarna Olle Lindgren, Max 
Ekblad, Maikel Hedo, Linnea Åkerlund 
och Daniel Broback har deltagit på ett 
vattenpolosammandrag i 
Eriksdalsbadet. Sammandraget 
anordnades av Svenska Simförbundet. 
På programmet stod träning, utbildning 
och matchspel.

Olle Lindgren tyckte det var en bra helg. 
”Vi fick spela mycket match. Det var 
tuff träning, men väldigt roligt och 
lärorikt”, säger Olle.



Prova klubbkläder

Söndagen den 1 oktober kl 16:30-20:00 finns 
det möjlighet att prova och beställa Falu SS 
klubbkollektion. Vi har en provstege på plats 
i simhallen. Alla är välkomna, ingång via 
glasdörren vid Sportbytet.

Triathlonträning

För tredje året kommer Falu 
SS triathlonträning av 
startas upp igen. 
Premiärlöpningen blir 
tisdag den 3 oktober. För 
mer information om hur du 
anmäler dig och 
träningstider se Falu SS 
hemsida här…



Stora Stöten Swimrun

Arrangemanget genomfördes i 
år för tredje året och vi 
fortsätter stadigt att växa. I år 
var det 115 personer som stod 
på botten av Stora Stöten vid 
Falu Gruva. Ingen bröt loppet 
och kommentarerna efter 
loppet var mycket positiva. 
Gladast var nog Johan Skog 
från Stockholm som vann sin 
vikt i Falu Rödfärg!

Se filmen från loppet här: 
https://vimeo.com/232661438

Forskning och utveckling 
på Lugnet

Det händer alltid något spännande på 
Lugnet och utebadet. Under sommaren 
har vi gästats av Aquafronts Nikola Lukic. 
Nikola har utvecklat en mjukvara för att 
analysera tävlingsresultat i simning.
Dala Sports Academy har fått i uppdrag att 
validera mjukvaran. Falu SS fick äran att 
bistå med utrustning och försöksperson.



På gång

• Intensivsimskola v 44
• Ungdoms GP4 i Falun 21-22 okt
• Sum-Sim Regionsfinal i Falun 11-12 nov
• Luciaavslutning och Morgondagarna Special 11 dec


