
NYA PLUMS nr 1, 2023 
Upsala Simsällskaps nyhetsbrev. Kontakta oss på kansli@upsalasim.nu om ni 

har allmänna frågor eller på simskola@upsalasim.nu om det gäller simskola. 

Följ oss gärna på våra facebooksidor. Upsala Simsällskap och Upsala 

vattenpolo. Nästa PLUMS kommer i april. 

Kort sammanfattning från SUM-SIM, KM 

och Para-NM  

I december hade vi 18 simmare på Svenska 

Ungdomsmästerskapens riksfinal. Många simmade på 

sin bästa nivå och personrekord slogs. Totalt fick US med 

sig fyra medaljer hem. Ida och Adam tog varsitt brons 

och Tage tog både ett silver och ett brons. 

Signe simmade Para - NM, slog stora personliga rekord 

och fick med sig ett silver och ett brons hem. 

På hemmaplan gick KM och våra klubbmästare 2022 

heter Adi och Ellen. Ida var årets Lucia. Nu laddar vi om i 

simfabriken och satsar framåt! 

 

 
Torsdagsdansarna – vad är det och 

vad har det med US att göra? 

För drygt 20 år sen startade US Torsdagsdansarna för 

att om möjligt kunna tjäna lite pengar till föreningen, 

samtidigt som det är friskvård för både kropp och själ 

för äldre.  Varje torsdag mellan kl.13-17 på Fyris Park 

dansas det till livemusik. Det är ca 10-15 glada 

pensionärer som organiserar och driver denna 

verksamhet.  

- Gemenskapen, att få träffa människor och göra 

människor glada genom att arrangera danserna 

är en bra anledning att göra detta, säger Bosse 

som är en i gänget. 

Så, om du undrar varför grupperna är och städar på 

Fyris Park så är detta anledningen. Genom dessa 

personers arbete så får US ta del av överskottet från 

dansen, vilket gör att vi t ex kan tävla gratis hemma. Om 

du känner någon som är en glad pensionär som skulle 

vilja veta mer och kanske bli en i gänget, som hjälper till 

med Torsdagsdansarna så kan den intresserade skicka 

ett mejl till engagemang@upsalasim.nu så kommer 

mejlet skickas vidare. 

 

Bild vänster: Från KM, Lucia och Sum-Sim riks. 

Bild höger: Torsdagsdansarna förbereder 

Våra profilkläder finns i Simbutiken, på 

Fyrishov: t-shirts, kortbyxor, badmössor och 

ryggsäckar! Parkas kan man beställa, tänk på 

att det tar lite tid med tryck! Icke profilkläder 

har medlemmar 10 % på, visa medlemskort! 

mailto:kansli@upsalasim.nu
mailto:simskola@upsalasim.nu
mailto:engagemang@upsalasim.nu


 

 

 

       

 

 

 

US lilla kalendarium 

31/1 Uppdatering funktionärer 

4/2 Funktionärsutbildning 

11-12 /2 US-Open 

5 /3 Poängsim 3 

18/3 VP match 

27 /3 US Årsmöte 

15 /4 Poängsim 4 

24/4 Anmälan intensivsimskola maj 

6 /5 Funktionärsutbildning 

12-14/5 JÖNS 50 m 

 

Adi Ramovic – Min simning 

Adi Ramovic är simmare i Mästerskap Röd och simmade 

EJM i Rom med simlandslaget i somras. 

Hur motiverar man sig att träna 8 ggr simning i veckan? 

Det finns flera olika sätt att hitta sin motivation. Jag brukar 

tänka på mina mål och varför jag tränar som jag gör. Gör 

man sitt bästa får man resultatet som kan vara medalj eller 

pers. Jag tycker också att man ska motivera och lyfta 

varandra, det gynnar alla. 

Vilket är ditt långsiktiga mål med simningen? 

Mitt långsiktiga mål är att ta medalj på ett stort 

seniormästerskap som t ex EM eller VM. 

Vilka är dina tre bästa tips för att man ska kunna bli så bra 

så man kan komma med i landslaget? 

1. Titta på andra bra simmare och se vad de gör för 

att simma snabbt. 

2. Tänk på att fylla på med energi efter varje 

träningspass och tävlingslopp. Återhämtning ex 

sömn och mat, är lika viktigt som träningen. 

3. Skriv ner både långsiktiga och kortsiktiga mål för att 

kunna följa din utveckling. 

Vad är det roligaste med att simma (i US)?  

Det roligaste är såklart alla man träffar varje dag på 

träningarna. Det blir en speciell gemenskap när man utövar 

samma sport. Simning kan vara lite ensamt så att ha 

likasinnade kompisar som man träffar nästan varje dag är 

jättekul. 

Trångbodda på banorna!  

Vi är superglada att det är så många som vill hålla på med simning. Vi har tyvärr begränsat utrymme i 

bassängen. Det gör att det blir trångt. Vi jobbar hela tiden på att försöka få till mer plats. Vi jobbar också 

med att ge möjlighet till individuellt anpassad träning genom att ha Mästerskapsgrupperna samtidigt 

och Tävlingsgrupperna samtidigt och ha fler tränare på plats. Låt oss hjälpas åt och göra det bästa vi kan, 

på de banor vi har.  

US overaller kan man beställa på Klubbis, se datum nedan. Man kan betala direkt 

med swish eller få faktura, då behövs underskrift av person över 18 år. Blanketter 

finns på Klubbis! Då det är tryck på overallerna kan man inte byta storlek så viktigt 

att prova innan. 

Tisdag  28/3 kl 16-18.30    onsdag   29/3 kl. 16-18.30       torsdag  30/3 kl. 17.30-18.30 
 


