Hej alla JS’are!
Vilket år vi har haft! Ny simhall, fantastiska simmarresultat på alla nivåer!
Vi är idag ca 770 aktiva simmare och 5 anställda tränare i Järfälla simsällskaps simsektion, med allt
från simskola till elitverksamhet och Masters. Därtill skall vi också lägga till alla otroligt viktiga ideella
föräldrar och ungdomstränare som gör att vi kan bedriva denna verksamhet
Under 2018 har vi fått varit med om många fina minnen och här kommer ett par axplock.
JS Sum-Sim simmare upp till 17 år simmade i Malmö i juli. Järfälla kom på 3:de plats totalt bland 74
klubbar. Bland Junior SM simmare upp till 20 år som gick i Landskrona kom Järfälla 5:a totalt bland 50
klubbar.
Järfälla Simsällskap har representerat Sverige i svenska landslagsuppdrag med Robin Hanson,
Simon Fröde, Linnea Gippert och som tränare Marcus Åradsson, Rikard Lindberg
Robin Hanson, en av våra framgångsrika simmare, har bland annat simmat ungdoms OS i Buenos
Aires där han tog Brons på 100 Frisim, Silver på 200 Frisim. EM I Glasgow svenskt rekord 4 x 200
Frisim. EJM svensk Junior rekord 200m Frisim. Nordiska mästerskapen i Uleåborg Finland Guld på 200
fritt, 200 medley och Lagkapp 4 x 100. Stort grattis Robin!
Höstsimiaden i vår nya simhall med över 300 simmare från 10 klubbar som är en måltävling för
breddverksamheten. Många personliga rekord för många simmare i Järfälla!
Gratis höstlovsfritids med lovord från deltagarna där JS bedriver verksamhet för att öka
simkunnigheten i kommunen.
Över 250 barn har lärt sig simma i vår simskola under 2018.
Träningsläger på alla nivåer!
Jag skulle kunna fortsätta att skriva flera meter till om vad vi har åstadkommit under 2018. Men det
som jag verkligen vill framföra är ett stort TACK till alla simmare, tränare, föräldrar och alla som
ställer upp ideellt för Järfälla simsällskap.
Utan er så skulle vi inte ha någon klubb och en verksamhet för barn, ungdom och vuxna i Järfälla.
Jag vill också passa på att önska ett gott slut och Gott Nytt År samt ser fram emot nya minnen och
framgångar under 2019.
Stort TACK och jag önskar er ett Gott Nytt År!
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