
Årets Konstsimmare 2019 – Felicia (höger) 

Denna konstsimmare har under detta år visat hög 

motivation, lyhördhet och kämpaglöd som ingen 

annan. Under vårterminen deltog hon på en rad 

extraträningar för att nå målet att kvalificera sig till 

USM som förstaårs B-simmare, vilket hon gjorde. 

Väl på mästerskapet visade hon upp fina simningar 

i figurer såväl som lag och par. Likväl under förra 

våren som denna höst har hon utomordentlig 

närvaro och värdesätter varje minut utav varje 

träning. Detta har givit resultat under hösten som 

är långt över att nå kvalgränsen till USM. Det har 

bland annat givit henne möjligheten till att simma i 

Järfällas tekniska juniorlag, även fast hon har två år 

kvar i B-klassen innan hon blir junior. Denna tjej är 

en förebild i Järfälla Konstsim gällande inställning 

till träning, attityd och närvaro samt ett tydligt 

exempel på att effektiv träning verkligen ger 

resultat.  

Grattis Felicia Sörman till årets konstsimmare 2019! 

Årets Överraskning 2019 – Bhavya (vänster) 

För enbart två år sedan simmade denna aktive som 

nybörjare, terminen därpå flyttades hon upp i ett 

tävlingslag och kvalificerade sig till USM där hon, 

tillsammans med 12 & under laget, kammade hem 

guld. Med ytterligare ett år kvar i C-klassen kvalificerade hon sig, förutom lag, även i par och solo 

under nästkommande tävlingsår. På USM 2019 simmade hon då till sig silverpengen par och lag samt 

brons i solo. Under denna hösttermin har hon förberett sig för nästa ålderskategori 13–15 och 

avancerat i svårare program. Under UDM och RM placerades hon på ärofyllda platser både i C- och B 

figurer samt är redan färdigkvalificerad till kommande USM i B klassen. Hon har förutom allt detta 

deltagit på sin förta internationella tävling i Prag och etablerat sig på resultatlistan. Denna tjej är 

motiverad under träningar, gör alltid sitt bästa och närvarar utan problem på majoriteten av alla sex 

träningspass i veckan.  

Grattis Bhavya Somisetty till årets överraskning 2019! 

 

Årets Tränare 2019  

Utmärkelsen Årets Tränare 2019 går till en tränare som gör träningen rolig och effektiv. Har ett 

nytänkande och kämpar för att de aktiva ska utvecklas till sitt bästa. Hon får de aktiva att känna 

glädje med konstsimmet. Denna tränare är en god förebild för sina tränarkollegor. Hon är ödmjuk 

och driven. Denna tränare gör mycket mer än vad hon behöver och har nu äntligen fått en titel som 

hon förtjänar assisterande huvudtränare.  

Grattis Sandra Allerrud till årets tränare 2019! 


