
Årets Konstsimmare 2020 – Olivia (vänster) 

En viktig del av priset årets konstsimmare är att individen 

ska framstå som en viktig och betydande roll inom 

sektionen. Hur den aktive ska framstå med gott exempel 

mot sina lagkamrater och ses utifrån sett som klubbens 

ansikte utåt. Denna individ peppar samt motiverar sig själv 

likväl som sina lagkamrater. Är mån om andras utveckling 

och bidrar alltid till ett skratt på träningarna. Med en 

positiv och respekterande inställning till träning tacklar 

denna individ varje träningspass med ett ständigt leende 

på läpparna. Detta sprider glädje till lagkamrater, tränare 

såväl som till andra grupper i sektionen. Individen tar 

ansvar för att få med laget, räknar in, ger utvecklingsbar 

feedback och kommer med konkreta lösningar. Årets 

konstsimmare är en optimistisk person som respekterar 

alla i sin närvaro och är väl uppskattad hos vikarier som 

menar på att den aktive har samma fokus oavsett 

ordinarie tränare eller inte. Med fortsatt samma glöd 

under hela pandemiåret 2020 ligger denna aktiv i 

framkant angående flest deltagande träningspass vilket 

visar på individens målinriktning och dedikation till 

sporten samt sina lagkamrater. Vi är stolt över den energi 

du bidrar och står för i Järfälla konstsim. 

Grattis Olivia Hammar Nybacka till Årets konstsimmare 

2020! 

 

Årets Överraskning 2020 – Saara (höger) 

Denna unga individ har under året 2020 gått framåt med långa säkra kliv. Personen är enormt 

målinriktad och engagerad. Detta syns genom bland annat genom hög närvaro, attityd, viljan att bli 

bättre, fokus på träningen, träning på hemmaplan och viljan att konstant träna mer. Årets 

överraskning kämpar och är envis. Med stora framsteg har individen även premierats att flytta upp 

en nivå och träna med lagkamrater som är betydligt äldre. Tränarna i sektionen är otroligt 

imponerade över individens driv och ser varje träning stora förbättringar från träningen innan. 

Individen suger åt sig av feedback och har tydliga mål i utvecklingen framför sig. Grattis till årets 

överraskning Saara. 

Grattis Saara Kinnunen till Årets överraskning 2020! 

 

 

 

 

 



Årets Tränare 2020 - Saga 

Årets tränare är n mycket omtyckt tränare som är en god förebild för både aktiva och tränarkollegor. 

Denna tjej är en glädjespridare och det syns att hon gillar att vara i simhallen. Hon har alltid ett 

leende på läpparna och en fantastisk energi som hon sprider omkring sig! 

Hon är en pålitlig tränarkollega som arbetar hårt och engagerat och tar ett enormt stort ansvar för 

sin uppgift. 

Hon har många bra egenskaper som tränare: Pedagogisk, peppande, hjälpsam, lugn, tålmodig, tydlig 

och strukturerad. Hon ser till att alla individer blir sedda och ger alla en chans. Hon bidrar till en 

trivsam och glädjande miljö i badet och har fått sina aktiva att vilja utvecklas och har ökat både deras 

närvaro och viljan att träna. Hon har spelat en stor roll i att utveckla vår kommande 

tävlingsgeneraton genom tävlingförberedande verksamhet, och har nu även hoppa in som ansvarig 

för tävlingsgrupper. 

Grattis Saga Madisson till Årets tränare 2020! 

 


