
 

 

Tomas ”Lövet” Löfgren  

(1954 – 2015)  

 
Som huvudtränare i Järfälla Simsällskap 1980-1992 (13år) etablerade Tomas sig i svensk simning som 

den profil han sedan fortsatte att vara. Han blev uppskattad för sin stora kunskap, sitt engagemang 

och sin ständiga nyfikenhet och vilja till utveckling. Med sin oefterhärmliga förmåga att berätta 

historier, sanna, osanna, skarvade eller oskarvade piggade han upp vilken stund som helst.  

Under sina år i JS tränade han och lade grunden för många framgångsrika simmare, både på våra 

nationella och internationella arenor. En handfull av dessa tog sig hela vägen till OS, Petra Hildér, 

Fredrik Letzler, Lena Eriksson Louise Jöhncke och Therese Alshammar.  

Många simmare såg honom som en "extraförälder" då hans engagemang sträckte sig utöver det 

vanliga.  

 

Han erhöll under tidigt 80-tal ett stipendium som tog honom till USA där han deltog på 

tränarkonferenser, studerade olika universitet och deras simverksamhet. Allt i syfte att utveckla sig 

själv och därigenom många svenska simmare. Det var också vid denna tid han fick sitt första 

landslagsuppdrag – det började med ett EJM 1984 följt av en mängd landskamper och sedan ett EM 

och VM för seniorer 1985 respektive 1986. Därefter följde flera landslagsuppdrag - Europacupen, 

Canada cup, 6-nationers och en mängd andra landskamper och landslagsläger. Tomas fortsatte i 

landslaget in på 90-talet och var självklar som tränare i OS-truppen i Barcelona 1992. Det sista stora 

landslagsuppdraget var VM i Rio de Janeiro 1995 där bassängen byggdes upp på Copacabana Beach.  

Tomas var också aktiv medlem i Sveriges Simtränares Förening som han var med och bildade 1989 

och där han var ansvarig för projektet ”Utmanare” under 1991-1992. Senare i livet återkom han till 

landslagsverksamheten under 2008-09 med ansvar för ungdomslandslaget.  

Under sin tränarkarriär tränade Tomas, inte mindre än, åtta atleter som alla har slagit Svenska 

Rekord: Therese Alshammar, Louise Jöhncke, Fredrik Letzler (Järfälla simmare), Johanna Sjöberg 

(ursprungligen Bromölla), Louise Karlsson (ursprungligen Skäret), Emma Igelström (ursprungligen 

Karlshamn), Nelly Jörgensen och Helena Åberg.  

Tomas har haft stor betydelse för Järfälla Simsällskaps utveckling. Många av hans tidigare simmare 

finns ännu kvar i klubben, nu som tränare, mycket tack vare den glöd han förmedlade via sin 

tränarroll.  

Vi vill tillägna våra nybörjartävlingar till minnet av Tomas Löfgren, en ovärderlig profil för Järfälla 

Simsällskap.  

   



   

 

 

 

 


