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Truppledning
Helena Wielinder
Truppchef
Mobiltelefon: 0709-89 14 00
E-post: helena.wielinder@sok.se

Marja von Stedingk
Assisterande truppchef
Mobiltelefon: 0707-91 45 05
E-post: marja.vonstedingk@sok.se

Thomas Torstensson
Fysio
Mobiltelefon: 070-624 89 05
E-post: t.torstensson@telia.com

Cykel
Ledare
John Nilsson
Mobiltelefon: 076-800 25 49
E-post: nilsjohn@spray.se

Aktiva
Oscar Nilsson
Vad heter din klubb: Örebrocyklisterna.
När jag började med min idrott: År 2002.
Varför jag började med min idrott: Jag ﬁck vara med och köra SM-staffet.
Vad är det roligaste med min idrott: Att det är en individuell sport med mycket
taktik.
Mina bästa meriter: 7:a Ekedalen U6-2006. 1:a Jönköping linje-2007. 1:a Skandis
GP-2007 .
Mitt långsiktiga mål: Att bli professionell.
Mina idoler: Jens Voigt och Alexandre Vinokourov.
Min familj: Jag, mamma, pappa, två systrar och en lillebror.
Mina övriga intressen: Gå i skolan.
E-post:

Philip Lindau
Vad heter din klubb: Jönköpings cykel klubb.
När jag började med min idrott: 11 år
Varför jag började med min idrott: Det verkade som en rolig sport som tilltalade
mig.
Vad är det roligaste med min idrott: Det är alltid kul att tävla men framför allt
vinna.
Mina bästa meriter: 1:a Uddevalla/ Wänershof 3-dagars.
Mitt långsiktiga mål: Att bli proffs och få köra dom stora en dags-klassikerna och
etapploppen.
Mina idoler: Andreas Klöden och Oscar Freire.
Min familj: Mamma Karin, pappa Mats, Emilia, Erik och Beata.
Mina övriga intressen: Film och musik.
E-post:

Robert Pölder
Vad heter din klubb: Nässjö CK.
När jag började med min idrott: 2005.
Varför jag började med min idrott: För att förbättra min kondition.
Vad är det roligaste med min idrott: Att cykla och tävla.
Mina bästa meriter: 6 :A SM-linje , Laxå 3-dagars totaletta, Uddevalla 3-dagars
totaltvåa (en etappseger), Hammarö 3-dagars totaltvåa (en etappseger).
Mitt långsiktiga mål: Att bli proffs.
Mina idoler: Cancellara/Voight.
Min familj: Mamma och pappa och en bror.
Mina övriga intressen: Hockey
E-post: tony@polder.se

Gymnastik
Ledare
Niklas Heckscher
Telefon: 08-640 85 89
Mobiltelefon: 073-600 60 50
E-post: niklasheckscher@hotmail.com

Sebastian Melander
Telefon: 016-13 00 26
Mobiltelefon: 070-246 14 68
E-post: zebontheweb@hotmail.com

Domare
Marianne Zetterman
Telefon: 08-535 330 81
Mobiltelefon: 070-496 17 22
E-post: marianne.zetterman@comhem.se

Aktiva
Linn Nilsson
Vad heter din klubb: Höganäs Gymnastik förening.
När jag började med min idrott: När jag var 7år (1999).
Varför jag började med min idrott: Jag tyckte det var kul.
Vad är det roligaste med min idrott: Åka utomlands och tävla.
Mina bästa meriter: 51:a av 117 på Junior EM 2006, 1:a på JSM 2007 + barr och
fristående, 4:a på SM 2007 + 3:a i barr och 2:a i fristående.
Mitt långsiktiga mål: Delta i OS.
Mina idoler: Anna Pavlova, Alina Kozich, Svetlana Khorkina, Elizabeth Tweddle, Vanessa Ferrari.
Min familj: Mamma Suzanne, låtsaspappa Peter, pappa Patric, lillasyster Liz.
Mina övriga intressen: Konst och design.
E-post: liiinn_92@hotmail.com

Alexandra Olsson
Vad heter din klubb: Eskilstuna GF.
När jag började med min idrott: Hösten 2000 när jag var 8 ½ år.
Varför jag började med min idrott: 1988 såg jag ett kort på min mamma som har
hållit på med gymnastik och började då tjata på min mamma att jag ville börja på
gymnastik men artistisk gymnastik ﬁnns inte i min hemstad och mina föräldrar ville
inte pendla men jag fortsatte och tjata och ﬁck till slut börja år 2000.
Vad är det roligaste med min idrott: Lära sig nya övningar och att tävla och upptäcka olika platser
samt lära känna gymnaster.
Mina bästa meriter: JNM 2007 2:a lag, 2:a barr. JSM 2007 6:a totalt, 2:a barr, 3:a hopp. SM 2007
4:a barr.
Mitt långsiktiga mål: Tävla EM, VM och OS och få bra placering!
Mina idoler: Nastia Liukin, Vanessa Ferrari och Emilie Lepennec!
Min familj: Mamma Roselyne (från Frankrike), pappa Mats och tvillingbror Christopher.
Mina övriga intressen: Spelar golf och piano när jag har tid. Sedan gillar jag att resa, läsa och umgås
med vänner.
E-post: aleex92@hotmail.com

Michelle Wanström
Vad heter din klubb: Stockholm Top Gymnastics.
När jag började med min idrott: Vid 10 års ålder.
Varför jag började med min idrott: Min lillasyster höll på och hennes tränare ville att
jag skulle börja. Det var på ett träningsläger.
Vad är det roligaste med min idrott: Träna, tävla, resa mm.
Mina bästa meriter: Silver i lag på nordiska mästerskapen. Guld och silver i hopp på
USM. Brons i barr på JSM.
Mitt långsiktiga mål: Tävla VM, EM.
Mina idoler: Catalina Ponor och Cheng Fei.
Min familj: Mamma, pappa, storasyster, lillasyster och lillebror.
Mina övriga intressen: Vara med kompisar, familjen och plugga.
E-post: michellin92@hotmail.com

Judo
Ledare
Jacob Renius
Telefon: 018-129 509
Mobiltelefon: 0735-45 01 29
E-post: jakob.reinius@judo.se

Domare
Marcus Elfver
Telefon: 0045-33 44 32 83
Mobiltelefon: 0045-25 10 19 17
E-post: mrun@danskebank.dk

Aktiva
Julia Hansson
Judo -57 kg
Klubb: Borås Judoklubb.
När jag började med min idrott : 2000.
Varför jag började med min idrott : Provade många olika och sysslade mycket med
ridning. Koncentrerade mig helt på judo 2001. Tyckte det var roligt.
Vad är det roligaste med min idrott: Känner att man aldrig blir fullärd, det ﬁnns
alltid saker att bli bättre på och det mesta kan varieras i oändlighet.
Mina bästa meriter: SM-Guld 2006 silver 2007, Nordisk mästare 2006 och 2007,
Finnish Open 2006 guld, Limfjord Cup vinnare både i ungdom och junior klassen 2007, Sörmlands
träffen segrare och bästa judoka 2006 samt segrare i dam 2007, VôruCup i Estland guld, 2007, EJU
A turnering Rumänien silver 2007, EJU A turnering Berlin 5:e plats.
Mitt långsiktiga mål: OS- deltagande som senior.
Mina idoler: Ingen.
Min familj: Pappa Kennet, mamma Susanne, lillebror Hampus och lillasyster Jennifer samt min katt
Missan.
Mina övriga intressen: Kompisar, sedan är tiden slut vid sidan av skolan och träning.
E-post: juliiahansson@hotmail.com

Mattias Mårtensson
Vad heter din klubb: Östersunds judoklubb.
När jag började med min idrott: 1998.
Varför jag började med min idrott: Följde med en kompis.
Mina bästa meriter: Nordisk Mästare, 1:a i Estland med landslaget.
Mitt långsiktiga mål: Komma med på OS, VM, EM.
Mina idoler: Koga.
Familj: Pappa, mamma, en syster.
Mina övriga intressen: Fiske, dataspel, resor.
E-post: matte_judo@hotmail.com

Robin Pacek
Vad heter din klubb: Kristianstad judo.
När jag började med min idrott: 1999 runt åtta år sedan sedan.
Varför jag började med min idrott: För min bror gick på judo och jag ville testa.
Vad är det roligaste med min idrott: Jag har kul när jag tränar och tävlar det är det
roligaste.
Mina bästa meriter: Petrom cup 3:a och Berlin open 3:a.
Mitt långsiktiga mål: Ta medalj på OS.
Mina idoler: Iliadis och mamma.
Min familj: Mamma, pappa och storebror Martin.
Mina övriga intressen: Kompisar.
E-post: robin_pacek@hotmail.com

Simning
Ledare
Jenny Cederlind
Team Coach
Telefon: 019-17 99 75
Mobiltelefon: 070-329 54 95
E-post: jenny.cederlind@bredband.net

Tomas Löfgren
Coach
Mobiltelefon: 070-924 24 85
E-post: tomas.lofgren@helsingborg.se

Mikael Eriksson
Coach
Mobiltelefon: 0733-648 419
E-post: mikael.eriksson@upsalasim.nu

Carlotte Wallin
Fysio
Telefon: 042-944 83
Mobiltelefon: 070-939 60 19
E-post: charlotte.wallin@skane.se

Anton Lagerqvist
Vad heter din klubb: Göteborg Sim.
När jag började med min idrott: 2001.
Varför jag började med min idrott: Jag ville börja i en sport, och gillade att
bada och sånt.
Vad är det roligaste med min idrott: Att man får många kompisar och känner
att man är bra på något.
Mina bästa meriter: Nordisk Ungdoms Mästare, Svensk Ungdoms Mästare
Mitt långsiktiga mål: Simma OS.
Mina idoler: Har ingen speciell.
Min familj: Mamma, pappa, lillebror och lillasyster.
Mina övriga intressen: Kompisar, tv och datorn. Köpa saker.
E-post: monsterbajs@hotmail.com

Emelie Horn
Vad heter din klubb: VNSK (Vellinge Näsets Sim Klubb).
När jag började med min idrott: När jag var 4 år.
Varför jag började med min idrott: För att mina föräldrar anmälde mig på
simskola.
Vad är det roligaste med min idrott: Att träna, tävla och ha kul.
Mina bästa meriter: SUM-SIM-guld på 400 m frisim i Malmö -06, SUM-SIMbrons på 100 m frisim i Malmö-06.
Mitt långsiktiga mål: Att komma med på VM i simning.
Mina idoler: Joseﬁne Lillhage och Therese Alshammar.
Min familj: Mamma Tina, pappa Patrik och lillebror Robin.
Mina övriga intressen: Att vara med kompisar och ta det lungt.
E-post: tinaalexandersson@hotmail.com

Emma Löfgren Bengtson
Vad heter din klubb: Helsingborgs Simsällskap.
När jag började med min idrott: Jag började med simning när jag var nio år.
Varför jag började med min idrott: Jag började på simskola och blev sedan
erbjuden att fortsätta simningen i tävlingsgrupperna. Jag har alltid tyckt att
simning är roligt.
Vad är det roligaste med min idrott: Jag tycker om det mesta med simning. Vi
har alltid så kul på träningarna men roligast är nog tävlingarna. Jag älskar att
tävla och det är ju extra roligt eftersom man träffar simmare över hela landet
som man sedan håller kontakt med.
Mina bästa meriter: Min allra bästa resultat hitintills är nog förra året på JSM/SM. Det var mitt
första JSM och jag simmade 200 bröstsim. I försöken kvalade jag till SM och kom femma på JSM. I
Semiförsöken missade jag tyvärr ﬁnalen med endast 12 hundradelar och kom på nionde plats.
Vad är dina långsiktiga mål? Nu i år är mitt mål att bli uttagen till Ungdoms-OS och nästa år är mitt
mål att komma med i juniorlandslaget. Längre fram är mitt mål VM och OS.
Mina idoler: Laure Manadou och Liesel Jones.
Min familj: Min mamma heter Ewa Löfgren, min pappa, Tore Bengtson och min storebror som
också simmar, Erik Löfgren Bengtson.
Mina övriga intressen: På fritiden när jag inte simmar så rider jag två gånger i veckan.
E-post: emma.l.bengtsson@telia.com

Frida Truvé
Vad heter din klubb: Södertörn.
När jag började med min idrott: När jag var 7 år.
Varför jag började med min idrott: Jag gick i simskola och tyckte det var kul att
simma så jag ﬁck fortsätta vidare i en 1-dagars träningsgrupp.
Vad är det roligaste med min idrott: Att man hela tiden träffar nya kompisar, att
träna och tävla.
Mina bästa meriter: Två guld och ett silver i lagkapper och en fjärde placering i
fjärilsim och femte placering i bröstsim i Sum Sim 2006.
Mitt långsiktiga mål: Jag ska fortsätta så länge jag utvecklas till en bättre simmare och tycker att det
är kul. Självklart vill jag bli så bra som möjligt.
Min familj: Pappa Åke, mamma Eva och lillasyster Emma.
Mina övriga intressen: Vara med kompisar och åka skidor.
E-post: frida_jt@htomail.com

Ida Lindborg
Vad heter din klubb: Trelleborg Kappsim.
När jag började med min idrott: Jag började på babysim när jag var 8 veckor.
Varför jag började med min idrott: Jag skulle lära mig simma 200 meter sen har
jag fortsatt för jag tycker det är jättekul.
Vad är det roligaste med min idrott: Att prestera på tävlingar och mina
kompisar.
Mina bästa meriter: När jag vann Sum-Sim på 100 ryggsim och 200 medley
hösten 2006.
Mitt långsiktiga mål: Att komma med till OS.
Mina idoler: Nathalie och Eleonor Lindborg.
Min familj: Min pappa Jörgen, min mamma Caroline och mina stora systrar Nathalie och Eleonor.
Mina övriga intressen: Vara med kompisar, spela dator och titta på TV.
E-post: lindborg@swipnet.se

Jacob Thulin
Vad heter din klubb: Täby Sim.
När jag började med min idrott: När jag var 7 år gammal.
Varför jag började med min idrott: Mina föräldrar ville att jag skulle lära mig
att simma frisim.
Vad är det roligaste med min idrott: Att träna är otroligt kul, speciellt att plåga
sig själv lite, men dom sista 10 metrarna på varje lopp när jag tävlar är inte
dåliga dom heller, då får man plåga sig rätt så mycket.
Mina bästa meriter: Ungdomslandslaget, SM-Simmare i lag, JSM-Simmare, SumSim-simmare. Som bäst 2:a på Sum-Sim. 1:a i lag på Sum-Sim ﬂertal gånger, bra på sista sträckorna.
Mitt långsiktiga mål: Att bli bättre, om jag skulle nå OS 2012 skulle det inte vara dåligt det heller.
Mina idoler: Min bror Jonas. Några idrottsidoler är Lars Frölander och Lance Armstrong (cyklist).
Min familj: Mamma Pheabe, pappa Norman, bror Jonas och jag.
Mina övriga intressen: Min ﬂickvän, vänner, musik, ett ﬂertal sporter, som t.ex. cykling, skidåkning
(utför och längd) och klättring mm.
E-post: thulin48@hotmail.com

Johan Johansson
Vad heter din klubb: Täby simklubb.
När jag började med min idrott: Jag var 8 år.
Varför jag började med min idrott: En simtränare hade sett mig simma och
frågade om jag inte var intresserad av att börja i simklubben.
Vad är det roligaste med min idrott: Gemenskapen och lagandan.
Mina bästa meriter: 50 m bröstsim 28,46 och 50 m frisim 23,95.
Mitt långsiktiga mål: Vinna OS 2012.
Mina idoler: Green Day är en grymt bra musikgrupp Jack Black bra
skådespelare och grym gitarrist.
Min familj: Mamma Susanne, pappa Per, brorsan Mattias.
Mina övriga intressen: Mitt musikband Breakaway där jag spelar trummor.
E-post: sanna.json@bostreammail.com

Joseﬁn Lindkvist
Vad heter din klubb: Ludvika SS.
När jag började med min idrott: När jag var nio år.
Varför jag började med min idrott: Min storasyster simmar. Provade på olika
idrotter och tyckte simning var roligast.
Vad är det roligaste med min idrott: Komma ut på tävlingar och träffa kompisar
med samma intresse.
Mina bästa meriter: Är med i ungdomslandslaget, trea på Sum-Sim, vunnit DM.
Mitt långsiktiga mål: Komma med i seniorlandslaget. Vara med i mästerskap.
Mina idoler: Grant Hacket.
Min familj: Mamma Lena, pappa Tommy och storasyster Jessica.
Mina övriga intressen: Spela gitarr, vara med kompisar.
E-post: linkan_sim@hotmail.com

Linus Junefelt
Vad heter din klubb: Jönköpings Simsällskap.
När jag började med min idrott: Jag har simmat ända sen jag var en liten bebis.
Mina föräldrar har varit chefstränare under hela min uppväxt och mina systrar
var (är) elitsimmare, så jag har plaskat omkring i nästan hela mitt liv. Men
tävlingssimma började jag inte göra förrän jag var 5 år gammal. Det året jag
skulle fylla sex tog jag min första medalj på Simiaden (25 m fjärilsim).
Varför jag började med min idrott: Mina föräldrar var tränare, mina systrar var
mycket duktiga så jag sögs in “simmarfamiljen” och upptäckte att även jag hade
en viss talang inom simning.
Vad är det roligaste med min idrott: Att se resultaten, oftast när man har tränat hårt under en period
och slitit väldigt mycket får man belöningen som visar sig under tävlings säsongen.
Mina bästa meriter: JSM-guld på 200 fjälrilsim 2007, 2:a plats på senior SM på 1500 2006 (1:a
plats på JSM).
Mitt långsiktiga mål: Nästa år är väl det som en liten dröm att bli uttagen till OS i Peking, men
annars att visa upp mig och prestera väl på tävlingar, framför allt utomlands. Och så klart försöka
fortsätta min utveckling i simning, och att bli så bra som möjligt utifrån mina förutsättningar vilket
förhoppningsvis ska räcka till London 2012.
Mina idoler: Jag har olika idoler i olika sammanhang. Jag är ett fan av Marilyn Manson, men det
kanske inte har så mycket med själva simningen att göra förutom att han får mig att bli taggad inför
tävlingar. Annars är Michael Phelps, Ian Thorpe och Grant Hackett stora förebilder för mig, men
mina absolut största förebilder inom alla områden är mina storasystrar Ann och Eva Berglund!

Min familj: Mor - Christin Berglund f.d. chefstränare i Jönköpings Simsällskap.
Far - Christer Junefelt f.d. chefstränare i Jönköpings Simsällskap.
Syskon: Ann Berglund - (Var) En av Sveriges absolut bästa simmerskor innan hon har varit med om
lite olyckor som gett skador som inte riktigt vill ge sig. Men hon försöker nå toppen igen!
Eva Berglund - En av världens bästa openwater-simmare, bor och tränar i Canet, Frankrike.
Magnus Junefelt - En av de äldre syskonen som bor i Stockholm. Monica Junefelt - Också än av den
äldre generationen av syskon som bor med sin familj i Uppsala.
Mina övriga intressen: Spelar golf, umgås med vänner osv.
E-post: linus_junefelt@hotmail.com

Lovisa Ericsson
Vad heter din klubb: Täby Sim.
När jag började med min idrott: Jag började simträna när jag var 6-7 år gammal
tror jag.
Varför jag började med min idrott: För att jag alltid älskat vatten och tyckte det
var roligt med simning.
Vad är det roligaste med min idrott: Att bara få simma är roligt men att också
vara med kompisar är roligt.
Mina bästa meriter: Jag har vunnit ﬂera SUM-SIM-medaljer.
Mitt långsiktiga mål: Vet inte riktigt, hoppas bara att jag kommer att simma när jag blir äldre,
och kanske komma till något stort mästerskap. Just nu är väl målet att komma till Ungdoms-OS.
Mina idoler: Ingen speciell.
Min familj: Min mamma, pappa, lillasyster och lillebror.
Mina övriga intressen: Vara med kompisar, lyssna på musik.
E-post: vickevire9330@hotmail.com

Malin Lorge
Vad heter din klubb: Järfälla Simsällskap.
När jag började med min idrott: När jag var 4 år.
Varför jag började med min idrott: Jag har alltid tyckt om att vara i vatten.
Vad är det roligaste med min idrott: Att utvecklas i simning och alla kompisar.
Mina bästa meriter: 800 fr: 09.28.12, 400 fr: 04.42.15,200 fr 02.12.23.
Mitt långsiktiga mål: Att få vara med i OS och i senior landslaget.
Mina idoler: Therese Alshammar, Emma Igelström, Michael Phelps.
Min familj: Jag har en lillebror som är 12 år, en mamma som är 38, och en pappa
som är 41 vi bor i Viksjö, Järfälla.
Mina övriga intressen: Att vara med kompisar och så gillar jag djur.
E-post: lorge@swipnet.se

Måns Hjelm
Vad heter din klubb: SS Iden i Furulund
När jag började med min idrott: Började med babysim, sen gick jag bara vidare i
grupperna.
Varför jag började med min idrott: Lära mig simma, sen tyckte jag det var roligt
och fortsatte.
Vad är det roligaste med min idrott: Att tävla och förbättra mig.
Mina bästa meriter: Har Två Sum-Sim åldersrekord på 200 medley och 100
rygg. Har ca 25 Sum-Sim medaljer.
Mitt långsiktiga mål: Vara med på OS och att vinna OS någon gång.
Mina idoler: Ryan Lochte.
Min familj: Mamma Marie, pappa Christian, lillebror Julius
Mina övriga intressen: Mopeder.
E-post: guldmonz@hotmail.com

Oskar Nordstrand
Vad heter din klubb: SK Neptun
När jag började med min idrott: Jag började simma på simskola när jag var 3
år. När jag var fem och ett halvt år började jag simma oftare på något som hette
”Vattenhuset” innan jag började i Neptun när jag var 6 år.
Varför jag började med min idrott: Simskolan varje sommar på mitt landställe
var en klassiker. Jag fastnade väl lite för det när jag blev äldre. Något som också
spelade in var att min pappa och många på min pappas sida samt mamma hade
simmat innan.
Vad är det roligaste med min idrott: Att hela tiden se sig själv utvecklas och prestera bra resultat. Att
man ser att all den träning man lagt ner ger resultat! Samtidigt som jag har en fantastisk tränare och
många trevliga kompisar som gör att jag hela tiden vill fortsätta.
Mina bästa meriter: Kvalad till SM. Fått chansen i U-landslaget. 3 lagkappsmedaljer på Sum-Sim. 2
individuella brons på 1500 frisim i långbana 2005 respektive 2006.
Mitt långsiktiga mål: Mitt mål som många andras är ju att bli väldigt framstående inom det jag gör.
OS år 2012 vore något. Ett annat långsiktigt mål är även att fortsätta utvecklas och tycka om det jag
gör så länge som möjligt.
Mina idoler: Tja, jag har väl inga riktiga idoler… Men en bra mamma som förebild har jag!
Min familj: Består av mamma Mariam, pappa Fredrik och mina 3 yngre bröder; Hugo 14 år, Baltzar
11 år & Malte 8 år. Hugo spelar innebandy, trummor och håller på med karate. Baltzar spelar
fotboll i BP och piano. Malte simmar i Neptun och utövar även han karate. Min mamma jobbar som
sjuksköterska på Danderyds sjukhus, och pappa har en egen elektrikerﬁrma i Stockholm.
Mina övriga intressen: Jag är väldigt engagerad i sport. Vad det än gäller. Följer helst dock
Djurgården i fotboll och ishockey. Annars tycker jag om att redigera lite småﬁlmer jag har gjort själv
samt att programmera hemsidor som jag också gör själv.
E-post: oggekatt@hotmail.com

Pontus Palmqvist
Vad heter din klubb: Varberg Falkenberg Sim
När jag började med min idrott: 2003.
Varför jag började med min idrott: Hängde med min pappa som är Mastersimmare, sedan ﬂöt det bara på.
Vad är det roligaste med min idrott: Tävla, vinna, kompisar, bli vältränad
Mina bästa meriter: Sum-Sim Riks 3:a 100 fjäril inne 2005. JSM ﬁnal 2007 50
fjäril. Ungomslandslaget 2007.
Mitt långsiktiga mål: Junior- och seniorladslaget. Deltaga i EM, VM och OS
Mina idoler: Lasse Frölander, Michael Phelps.
Min familj: Mamma Annelie, pappa Hans, syster Elin och katten Diezel.
Mina övriga intressen: Min moped, bygga och åka långbord, musik, golf.
E-post: surf_pontus@hotmail.com

Sarah Sjöström
Vad heter din klubb: Södertörns Simsällskap.
När jag började med min idrott: VT - 03.
Varför jag började med min idrott: Min kompis gick på simning, då ﬁck jag
också lust att börja simma.
Vad är det roligaste med min idrott: Vinna oförväntat.
Mina bästa meriter: 13 Sum Sim guld, svenskt junior rekord 100 fjäril (50-bana).
Mitt långsiktiga mål: Vinna nått OS-guld eller två.
Mina idoler: Glass-skaparen.
Min familj: Mamma, pappa, en lillebror, en lillesyrra och en storebror.
Mina övriga intressen: Äta glass.
E-post: sjjostrom@hotmail.com

Tennis
Ledare
Joakim Larsson
Team Coach
Telefon: 019-33 11 47
Mobiltelefon: 076-225 69 75
E-post: joakim.larsson@orebrotk.se

Aktiva
Jennie Brobeck
Vad heter din klubb: Näsbyparks Tennisklubb.
När jag började med min idrott: 10 år.
Varför jag började med min idrott: Min bror och pappa spelade.
Vad är det roligaste med min idrott: Jag gillar att träna och tävla.
Mina bästa meriter: Vinst i Salk och Båstad ﬂickor 16B och 18B.
Mitt långsiktiga mål: Att spela professionell tennis. Att spela Fed Cup för Sverige.
Mina idoler: Damspelare; Ivanovic från Serbien. Herrspelare; Nadal från Spanien.
Min familj: Pappa Michael, mamma Helena och storebror Jonas.
Mina övriga intressen: Andra idrotter.
E-post: brobeck_jennie@hotmail.com

Tobias Blomgren
Vad heter din klubb: Mälarhöjdens IK
När jag började med min idrott: Ca 6-7år
Varför jag började med min idrott: Min storebror spelade tennis + det verkade kul.
Vad är det roligaste med min idrott: Tävlandet.
Mina bästa meriter: Vinst Salk Open -06, 8-del ind-EM -06, Teen tennis England
kvartsﬁnal -05, Tarbes Frankrike 8:del (inofﬁciella VM).
Mitt långsiktiga mål: Topp 10 i världen.
Mina idoler: Nadal.
Min familj: Pappa Stefan, mamma Jeanette och storebror Joakim.
Mina övriga intressen: Musik och fotboll, kompisar.
E-post: blomgren15@hotmail.com

lör 21 juli
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lör 28 juli

Egna anteckningar:

Egna anteckningar:

Sveriges Olympiska Kommitté
Olympiastadion, Soﬁatornet, 114 33 Stockholm
Tel: 08- 402 68 00 Fax: 08-402 68 18
E-post: info@sok.se
www.sok.se

