
Årets Konstsimmare 2021 – Thea-Noelle 

Årets konstsimmare har under det gångna året presterat något alldeles enastående. 

Inte bara har hon åstadkommit fina resultat i en ålderskategori utan har placerat sig överst på alla 

12&under och 13–15 resultatlistor samtidigt som hon etablerat sig även på resultatlistorna 

tillsammans med junior och senior simmare.  

Utöver detta är hon en viktig del av den svenska ungdomslandslaget och hade inför den 

internationella tävlingen i Prag även tagits ut för att representera Sverige både i solo och par. 

Vi är stolt över det engagemang du lägger ner i din trängning och ditt ständiga driv till att fortsätta 

utvecklas. 

Årets konstsimmare 2021: Thea-Noelle Wiktorsson!  



Årets Överraskning 2021 – Anna och Alisa 

Årets överraskning har haft en otrolig utvecklingskurva och presterat i nivåer som definitivt förvånat 

trots en fin 2020 säsong bakom sig. 

Under det gånga året har dessa två simmat i två ålderskategorier parallellt för att avsluta 12&under 

kategorin samtidigt som de tagit ett steg upp i en äldre ålderskategori. Här har de gått från att 

simma sitt par på 57 poäng i våras på KM till att på USM nå en nivå på hela 64 poäng ett halvår 

senare. Detta räckte till en fin 4e plats tätt bakom prispallen. Detta som första års B simmare.  

Utöver detta har de under 2021 även tagits ut som ordinarie simmare i svenska ungdomslandslaget 

vid en så pass ung ålder. Allt detta trots ett väldigt jobbigt privat år i bagaget, vilket påvisar hur 

starka och motiverade dessa tjejer verkligen är. 

Stort grattis till årets överraskning: Anna Galkina och Alisa Galkina! 

  



Årets tränare 2021 – Saga och Sandra 

Årets tränare 2021 är en tålmodig, engagerad och härlig tränare. Hon har alltid intressanta träningar, 

det är lagom mycket stretch, kondition och teknik. Hon överdriver aldrig med något. 

Denna tränare ser till att alla mår bra och gör alltid sitt bästa för att hjälpa och ta hand om sina 

konstsimmare. Hon är rolig, snäll och omtänksam. Hon är bra på att lära de aktiva nya sakerna. 

Stort grattis, du har gjort det för andra året i rad… årets tränare 2021, Saga Madisson! 

 

Årets tränare är en tränare som hittar på roliga pass och som i princip alltid är på plats på 

träningarna. Passen kan vara väldigt jobbiga, men också roliga, lärorika och nytänkande. 

Detta är en tränare som verkligen engagerar sig i sitt jobb som tränare, kommer med nya idéer och 

kreativa övningar. Hon är peppande på träningarna och ger bra feedback. 

Denna tränare är bra på att stötta inom konstsimmet, men stöttar även om man haft en tuff dag i 

övrigt. Hon motiverar de aktiva till att fortsätta med sporten. Hon har alltid en bra attityd och är 

trevlig mot alla. 

Du har gjort det förut och nu är det dags igen. Grattis årets tränare 2021, Sandra Allerrud! 


