
Årets Konstsimmare 2022 – Thea-Noelle och Olivia (vänster) 

Dessa två aktiva har under året verkligen satt svenskt konstsim på kartan i ungdomskategorin 

internationellt och presterar i toppklass på nationella tävlingar och mästerskap. Utöver uttagning till 

Sveriges Landslag, där de tillsammans med sitt lag kammade hem medaljplatser på utlandstävling, 

debuterade de på sitt första internationella mästerskap under sommaren. På Ungdoms EM 

genomförde de fina simningar och prestationer, och var de första svenska konstsimmarna att 

representera Sverige på tävlingen. Utöver detta avslutade de året med ett guld på en av de största 

13-15 tävlingarna i Europa.  

Ni är en inspiration för många med er kämparglöd, höga träningsmängd, era stora ambitioner och 

mål samt ert driv i er träning och individuella utveckling. 

Årets konstsimmare går till Thea-Noelle Wiktorsson och Olivia Hammar Nybacka. Grattis! 

 

Årets Överraskning 2022 – Alma (höger) 

 

Denna tjej har med stort fokus, driv och ihärdighet tagit stora steg framåt under året. Trots att ha 

ställts inför motgångar har hon aldrig gett upp, utan fortsatt att kämpa för sin egen utveckling. Detta 

både teknikmässigt men även presentationsmässigt i program genom att bland annat simma två helt 

nya discipliner. Hon har alltid ett leende på läpparna och sprider god stämning och glädje på 

träningar såväl som på tävlingar. Både lagkamrater och tränare känner ett stort förtroende för henne 

- hon är allas största supporter! 

 

Vi är imponerade över din fantastiska inställning och vet att den har varit starkt kopplad till dina fina 

framsteg under 2022. Ett stort grattis till Alma Golkar som är Årets överraskning 2022!  



Årets Tränare 2022 - Lo 

Denna tränare driver träning och utveckling för Järfälla konstsims träningsgrupper i olika åldrar.  

Hon tar alltid ett enormt ansvar för planeringen och genomförandet såväl som återkoppling till övriga 

tränare i klubben och alla föräldrar.  

Hon tar pålitlighet till en helt ny nivå. Håller alltid det hon lovar, är alltid på plats och har full kontroll 

över de aktivas utveckling. Hon prioriterar så att träningen innehåller såväl utmaningar som glädje 

och barnen är mer är trygga i hennes närvaro. Denna tränare har alltid ett leende på läpparna och 

bidrar till en god stämning under träningspass såväl som i tränar gruppen.  

Tack för det enorma arbete du gör för klubben Lo Moberger denna utmärkelse förtjänar du 

verkligen! 

 

 


