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Världens största simtävling!

Peter Carlsson
& Blå Grodorna
showar i Vansbro

Vansbro
Tjejsim
firar 20!

Årets

simmarfest!
Fredag 6 juli

Lördag 7 juli

Söndag 8 juli

SM/JSM Open Water
SUM SIM
Vansbro Ungdomssim
Vansbro Halvsim
Vansbro Kortsim
Vansbro Tjejsim
Lilla Vansbrosimningen
Vansbrosimningen

5 000 meter
2 500 meter
1 500 meter
1 500 meter
1 000 meter
1 000 meter
25–50 meter
3 000 meter
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Samarbetspartner till
En Svensk Klassiker

Välkomna till

Vansbrosimningen 5–8 juli!

”

Vansbrosimningen är världens
största simtävlingar i öppet
vatten och ett av Dalarnas
största sommarevenemang.

”

Vansbrosimningen andra helgen i juli går mot del
tagarrekord igen. Det innebär att vi når målet på
15 000 deltagare. Samma utveckling har även de
nya grenarna Vansbro Maraton och Vansbro Tri
athlon som blev fyllda redan under mars månad.
Kringarrangemangen har vi utvecklat ytterligare in
för årets evenemang och vi är glada över att kunna
erbjuda våra besökare ett fint program. Till exempel
har Peter Carlsson & Blå Grodorna valt Vansbro för
en av sina två sommarspelningar i landet.
Vansbrosimningens utveckling både deltagar
mässigt och i övrigt innebär stora utmaningar för
oss som arrangörer. Där har vi framförallt priorite
rat utvecklingen av tävlingsarenan. Som besökare i
år kan du besöka vårt stora mässtält som i år för
utom mässa, tävlingskansli och restaurang även in
rymmer sportbutik.
Hela evenemanget Vansbrosimningen kräver en
stor arbetsinsats av våra fantastiska funktionärer.
De kommer från föreningslivet i Vansbro kommun
och gör en berömvärd insats för Vansbrosimningen
och är en stor bidragande faktor till utvecklingen
och framgången.

Tidningen Simma Vansbro ges ut av
Vansbrosimningen, Herrgården, 780 50 Vansbro
Tfn. 0281-106 22, e-post: info@vansbrosimningen.se.
Produktion: Fönsterbacken Media,
Magasinsvägen 1, 780 50 Vansbro,
tfn. 070-419 57 08,
e-post: asa.larsson@fonsterbacken.se.
Form & layout: 1:e Tant Orange AB

Nu fortsätter vi att utveckla evenemanget och
bland våra framtidsplaner finns tankar om ytterli
gare en tävlingsdag för att kunna erbjuda alla som
vill simma en startplats. Vi vill också förbättra möj
ligheterna för publiken att ta del av simningen längs
sträckan. En promenadväg längs älven finns därför
på vår önskelista.
Vansbrosimningen är världens största simtävling i
öppet vatten och ett av Dalarnas största sommareve
nemang. Simmarhelgen i Vansbro är en folkfest med
massor av aktiviteter för hela familjen. Ta tillfället i
akt och kom till Vansbro för en storslagen upplevelse!
Vi räknar med att 40 000 personer kommer att be
söka oss under helgen, för
att simma, vara publik eller
delta i något av kringarr
angemangen.
Varmt välkomna!
Jan Palander,
generalsekreterare
Vansbrosimningen

Omslagsbild: Montage av Mediahuset.
Annonsförsäljning: Mediahuset, Per Mattsson,
tfn. 0280-310 00
Tryck: Color Print, 2012
Upplaga: 63 000 ex.
Foto: Andreas Hansson, Tuva Bergman
och Åsa Larsson där ej annat anges.
Text: Åsa Larsson, Fönsterbacken Media

Citera gärna ur tidningen men
ange källan. Bilder, annonser
och texter får ej kopieras utan
upphovsmakarnas tillstånd.

www.facebook.com/vansbrosimningen
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Fakta Vansbro Tjejsim:
Startades: 1992 i samband med att
Tjejklassikerninfördes
Anmälningsstatistik: 150 anmälda första
året, cirka 3 800 2011
Segrare: Anette Karlberg, S-02 vann
första året på tiden 12.30.
Mia Brodén från Falu SS har vunnitflest
gånger med sina sex segrar.
Rekordtid: innehas av Eva Berglund,
Jönköpings SS, med tiden 11.23 (2007)

20år!

Vansbro Tjejsim firar
Vansbro Tjejsim firar 20 år och är
mer populär än någonsin.

Det är
glada och
stolta
simmare
som
kommer
i mål.
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Från 150 till 3 800 anmälda på 20 år! Populära Vansbro Tjejsim jubilerar
och arrangörerna ser ett lopp som lockar allt fler.
– Vansbro Tjejsim är kanske mer än något av de andra loppen en
helhetsupplevelse, säger Jan Palander, Vansbrosimningens general
sekreterare.
Det var i samband med att Tjejklassikern inrätta
des 1992 som Vansbro Tjejsim arrangerades första
gången. Då hade loppet 150 anmälda, en siffra som
sedan år för år stigit och som 2011 låg på 3 800.
Vansbro Tjejsim är 1 000 meter i Västerdalälven.
Deltagarna startar från en badstrand, och från och
med i år sker starten löpande en och en allt eftersom
simmarna registrerat sig. Borta är alltså den gemen
samma starten för motionssimmarna. För tävlings
simmarna i de främsta leden är den gemensamma
starten kvar som en del i tävlingsmomentet.
– Vi tror på ett bättre flöde och mindre trängsel
i vattnet på det här viset, säger Jan Palander.

Det gäller att hålla sig så nära bryggorna som
möjligt under de 1000 metrarna. Där är nämligen
motströmmen minst. På bryggorna finns funktio
närer hela vägen till mål redo att ge ett uppmunt
rande ord på vägen eller serva med massage mot
kramp i vaden.
Det är glada och stolta simmare som kommer i
mål. Där väntar varma duschar samt mat och live
musik i Restaurang Sjöjungfrun.
– Konceptet med mat och livemusik gör Vans
bro Tjejsim till en helhetsupplevelse. Det är den
perfekta aktiviteten för arbetskamraterna eller kom
pisgänget, säger Jan Palander.

Livemusik i mattältet är en del av Vansbro Tjejsim.

Mia Brodén från Falun har vunnit flest gånger i Vansbro Tjejsim med sina
sex segrar. Här ses hon tillsammans med kransmasen Andreas Persson 2010.
Koncentrerad uppladdning efter uppvärmning och innan start.

Segrare i Tjejsimmet
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Mathilde Riis Sørensen West Swim Esbjerg 11.34
Mathilde Riis Sørensen West Swim Esbjerg 11.26
Trine Gudnitz Helsingør Svømmeklub 11.53      
Eva Berglund Jönköpings SS 11.44      
Eva Berglund Jönköpings SS 11.23      
Mia Brodén Falu SS 11.55
Mia Brodén Falu SS 11.36
Mia Brodén Falu SS 11.30
Mia Brodén Falu SS 11.32
Mia Brodén Falu SS 12.28
Mia Brodén Falu SS 11.35
Cecilia Ström Linköpings ASS 11.42
Susanna von Holst Falu SS 12.26
Cecilia Ström Linköpings ASS 11.36
Cecilia Ström Linköpings ASS 11.42
Cecilia Ström Linköpings ASS 7.37
Inställt
Cecilia Ström Linköpings ASS 12.16
Helena Holmgren S-02 12.31
Anette Karlberg S-02 12.30
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20år!

Vansbro Tjejsim firar

Christina laddar
med Fogerty!

Christina Pehrs från Rättvik är en av dem som simmat alla Vansbro Tjejsim.
– Det är ett jätteroligt arrangemang och det har blivit en tradition att
åka till Vansbro och simma varje år, säger hon.

Bor: i Rättvik
Jobbar:
som brevbärare
Fritidsintressen:
motion,främst i
form av simning
Antal Vansbro
Tjejsim: 20
Uppladdning inför
årets lopp: sim
träning i Rättviks
simhall och kvällen
innanloppet
konsert med John
Fogerty
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Christina tipsar!

Fakta om
Christina
Pehrs:

I år blir det en lite annorlunda uppladdning för Chris
tina inför tjejsimmet. Kvällen innan ska hon nämligen
till Dalhalla och lyssna på John Fogerty. Men innan
dess har Christina hunnit med många vändor i Rätt
viks simhall.
– Det som är kul med ett årligt återkommande
lopp är att man alltid har något att träna inför, säger
hon.
Som barn tävlingssimmade Christina för sim
klubben i Valbo där hon bodde då. Simningen har
hon sedan fortsatt med hela livet på motionsnivå
och förutom Vansbro Tjejsim har hon också bland
annat simmat Göta Kanalloppet en gång.
– Det var ett av de sista åren som de arrangerade
det långa loppet längs Göta Kanal, det som är sju
kilometer, berättar Christina.
Hon har många roliga minnen också från Vans
bro. Under åren har hon sett hur tjejsimmet och
hela evenemanget kring Vansbrosimningen utveck

Christina Pers från
Rättvik har simmat
alla Vansbro
Tjejsim genom
åren.

lats och blivit större och större.
– Det är roligt att komma tillbaka varje år och
träffa de andra som också simmat många gånger,
säger hon.

Träna några gånger i öppet vatten, så du vet hur det är att simma när vattnet är
mörkt och inte som i en bassäng.
Sätt upp ditt eget mål för tävlingen.
Ladda med din bästa musik i bilen dit, då kommer du i stämning. Det här är din dag!
Njut av musiken och maten efteråt! Maten serveras av snygga killar – trevligt!
Skäm bort dig själv, köp dig en blomma, ställ den på köksbordet och gläd dig åt att
du klarade ditt mål.

Här är det

enkelt
att leva!

www.vansbro.se

Mikael Rosén, trefaldig segrare i Vansbrosimningen:

– Ju bättre förberedd
du är desto mer glädje
får du ut av loppet!
Tre gånger har han vunnit Vansbrosimningen och
under sin mest aktiva tävlingsperiod tog han även
19 SM-guld och var världscuptvåa. I år var Mikael
Rosén en av ledarna under HEAD:s och Vansbro
simningens simcamp och han kommer naturligtvis
att finnas i Vansbro under simmarhelgen, både
som tränare och antagligen även som deltagare.

8
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Mikael har ett studieledigt år från sin utbildning
på läkarlinjen för att helt och hållet ägna sig åt
simning på tränarnivå. Han är huvudtränare för
Stockholm City Triathlon och Neptun Masters,
och jobbar dessutom med simanalyser på Central
badet. Dessutom tränar han simmare i sitt eget
företag Human Ambition och totalt blir det över 20
tränartimmar i veckan.
– Dessutom försöker jag hinna träna själv ett par
ordentliga pass varje vecka, säger Mikael.
Han tillhör idag Södertörns SS, en klubb som
han hittills inte vunnit någon Vansbrosimning för.
Första segermedaljen 1993 tog han med sig hem till
Fagersta där han är uppväxt. 1999 vann han Vans
brosimningen igen tävlandes för Sundsvalls SS och
när han vann 2001 var klubbtillhörigheten Stock
holmspolisen.
Under simlägret i Vansbro i slutet av maj, som
Mikael ledde tillsammans med långdistanssimmer
skan Anna-Carin Nordin, ansvarade han bland an
nat för simteknikdelen som är hans specialitet.
– När det annars gäller förberedelserna inför ett
lopp som Vansbrosimningen så handlar det om två
frågeställningar: hur man ska träna och hur man
ska agera under själva loppet, säger Mikael.
Tips nummer ett om man är ovan med simning i
öppet vatten är att skynda långsamt. Att ta det lugnt
i starten och inte ta ut allt under den första delen av
loppet. Det är stor skillnad på att simma i bassäng
och öppet vatten och det är bra att träna i sjö eller
älv innan loppet.

– Sedan är ju våtdräkten ett fantastiskt hjälpme
del i ett land som Sverige, den ger helt andra förut
sättningar att träna utomhus och det blir både lät�
tare att simma tack vare flyteffekten och dessutom
varmare.
– Det är dock viktigt att hitta rätt storlek och att
prova ut våtdräkten ordentligt innan loppet.
För Mikael är simning den ultimata formen av
rörelse. Tyngdlösheten och den totala kontrollen av
kroppens muskler fascinerar honom och han menar
att simning är en träningsform som passar för de
allra flesta. I Vansbrosimningen kan man dessutom
faktiskt simma bröstsim om man inte behärskar
crawl, eller vill variera sig. Men förberedelserna är
viktiga för både prestationen och upplevelsen anser
Mikael:
– Ju bättre förberedd desto mer glädje får man ut
av ett lopp som Vansbrosimningen!

”

Förberedel
serna är vik
tiga för både
prestationen
och upplevel
sen.

”

Simma lugnt
och bo bra
Vi har god lokalkännedom och erbjuder ett brett
utbud av boende i Den Södra Delen av Dalarna.
Boka på webben eller via våra turistbyråer i
Gagnef 0241-151 50 och Ludvika 0240-860 50.

visitsodradalarna.se

Program 5–8 juli
torsdag
Simmargolfen Snöån
För information se www.snoagk.se

10.00 SUM SIM 2 500 m
Start och mål vid Vansbrosimningens
målområde, tävling i Västerdalälven.

simmarsöndag

12.00 SM/JSM 5 000 m
Start och mål vid Vansbrosimningens
målområde, tävling i Västerdalälven.

3 000 m, Masters NM och Masters SM

10.00 Vansbrosimningen

14.00 Vansbro Ungdomssim 1 500 m
15.00 Vansbro Halvsim 1 500 m

14.00 Start Vansbro Marathon
19.30 Kröning av Kranskulla och
Kransmas
20.00 Jonssons torsdag
– Malin Jonsson med gäster
på Vansbro Kulturhus

Barnens fredag

19.30–22.30
Peter Carlsson & Blå Grodorna
På Vansbrosimningens tävlingsaréna.

simmarlördag
10.00 Vansbro Kortsim 1 000 m

Foto: Andreas Hansson

11.00 Vansbro Tjejsim 1 000 m
12.00 Start Vansbro Triathlon,
Halv Ironman
16.00 Lilla Vansbrosimningen

Vansbro Simmarhelg arrangeras av:

10.00–16.00
Detta händer kring Lokparken:
10.00 Musiklekis
10.45 Uppvärmning Parvellöpet
11.00

För mer info:

För barn 0–12 år med start och mål i
Lokparken. Anmälan på plats från 9.00
men senast 10.30. Pris 40:–

Vansbro Turistbyrå, 0281-752 60,

12.00 Barnunderhållning
Gratis barnunderhållning.
14.00 Trampbilstävling
4–7 år vid lokparken. Trampbilar finns att
låna. Anmälan på plats 1 timme före start.

Foto: Andreas Hansson

21.00 Simmarfest på Flottaren.
Rock´n´roll-nonstop med
Linda Gail Lewis & The Rockarounds
och Creedence Clearwater Survival

eller info@visitvansbro.se
Håll er uppdaterade på:
www.visitvansbro.se och
www.vansbrosimningen.se
Med reservation för eventuella ändringar.

Peter Carlsson
kommer tillbaka

till Vansbro och Vansbrosimningen

FOTO: Trons

Så typiskt Peter Carlsson & Blå Grodorna att
fira ett sextonårsjubileum med buller och
bång. Eller vad sägs om skivsläpp, ölsläpp och
höstturné? Och två sommarspelningar varav
den ena i Vansbro under simmarhelgen.
Priserna gäller endast hos Coop Konsum Vansbro t o m 14/12 2008 eller så långt lagret räcker.

Vansbro

konsum
” coop
NärVansbro
du
vill ha det lilla extra”
Hamburgare
18-pack
siljans chark

Frysta.
18x90 g, jfr-pris 43:15/kg.
Max 4 st/hushåll.

SIMMA LUGNT VI HAR

- din matbutik när du
vill ha det lilla extra!

69)=

Öppettider under Vansbrosimningen
Fläskfilé
Kaffe

Tfn. 0281-758 40
www.sepson.se

danMark

x-tra

Fryst.
Max 4 st/hushåll.

Välj mellan brygg och kok.
500 g, jfr-pris 30:-/kg.

Fred 8.00–20.00, lörd 8.00–20.00
Sönd 10.00–20.00
K

59)=

Coop Konsum – en sund affär

2 stycken

S

30k

Det blir förresten andra året i rad som artisten Peter
Carlsson finns med på Vansbrosimningens pro
gram. 2011 högtidstalade han i kyrkan i Vansbro i
samband med att kranskullan och -masen korades.
Han fanns då också i en följebåt under söndagens
upplaga av Vansbrosimningen hejandes på Gunde
Svan och hans simgäng.
Somrarna brukar annars innebära långledighet för
Carlsson och hans grodor. Uppdraget förra året var
ett undantag och årets show i Vansbro är det enda
jobb som görs den här sommaren. Det blir en ”best
of-show” med material som gruppen tyckt om att
göra under sina sexton år på scenen. Oftast spelar de
på Scalateatern i Stockholm men under hösten 2012
gör de en turne´ och stannar till i Falun, Örebro,
Uppsala, Karlstad och Södertälje.

Historisk spegling

Peter Carlsson & Blå Grodorna uppträder under Vansbrosimningen.

FOTO: Trons

”

Jag blev mycket positivt över
raskad av Vansbrosimningen
och det är förstås en anledning
till att vi valde det för en av
våra två sommarspelningar i år.

”

Varför väntar du?
Börja studera idag!
www.vansbro.se/larcentrum
Tfn. 0281-752 75

De Blå Grodorna heter numera Kristin Stenerhag,
Staffan Wiklander, Kjell Gustavsson och Pär Gre
backen. Gruppen bildades redan 1993 och då på
uppdrag av Dalateatern där Peter var anställd. En
musikshow skulle sättas upp och han fick anställa
tre musiker till sin hjälp – det blev Lars Dylte, Sören
Johansson och Staffan Wiklander. När showen var
slut stod tusentals personer fortfarande i kö för att
få se den och bandet beslutades sig för att fortsätta.
Sören Johansson hoppade så småningom av och er
sattes av Ola Norrman. Under 2000-talet blev det
några sorgliga år för ensemblen när två av medlem
marna gick bort. Lars Dylte avled efter en hjärn
blödning 2008 och Ola Norrman avled 2010 efter
en tids sjukdom.
Bandets shower är lite av en spegling av deras his
toria. Det är sorg, glädje, allvar och humor i en salig
blandning. Det är mycket prat och historieberättan
de mellan musikstyckena och det spelas på ovanliga
instrument som kaffepanna och ibland motorsåg.
– Faktum är att folk i publiken faktiskt gråter
med oss under våra uppträdanden, berättar Peter.
Men mest är det förstås skratt i publiken. Peter
Carlsson är något av en ståuppkomiker även om
han kanske inte är så bekväm med den titeln. In
för högtidstalandet i Vansbro förra året funderade
han mycket om vad det skulle handla om. Han hade
aldrig simmat Vansbrosimningen och hade inte ens
sett evenemanget på plats.

Kjell Gustavsson.

Staffan Wiklander.

Pär Grebacken.

Kristin Stenerhag.
FOTO: Trons

– Jag blev mycket positivt överraskad av Vans
brosimningen och det är förstås en anledning till att
vi valde det för en av våra två sommarspelningar i
år, säger han.
Sextonårsjubilum eller inte, i år släpptes också
andra omgången av Peter Carlsson & Blå grodornas
egen öl kallad Kloss. Det finns förstås en historia
bakom det också – som börjar mitt emot Scalatea
tern på Monks bryggeri och pub.
– När vi spelar på Scalateatern i långa perioder
har vi ibland lite tid över att flanera i staden och på
så vis kom vi i kontakt med Monks som vi frågade
om de ville brygga vårt öl, berättar Peter.
Behovet hade uppstått efter att Dalastark för
svunnit ur sortimentet, ett öl som serverades under
showerna tillsammans med Vikabröd.
Monks hakade på och bryggde första omgången
öl. Andra omgången bryggs i Holland och innehål
ler extra fin malt från Nya Zeeland och lime.
Nog om öl, i Vansbro handlar det mest om vatten.
Om Peter Carlsson & Blå grodorna spinner på det i
sin show förtäljer inte historien än. Men visst finns
det några låtar som skulle passa på repertoaren –
Springsteens The River eller Robert Brobergs Vatten.

Mer musik och underhållning
under simmarhelgen:
Torsdag 5 juli på Vansbro Kulturhus: Jonssons torsdag
– Malin Jonsson med gäster
Lördag 7 juli: SIMMARFEST på Flottaren.
Rock´n´roll-nonstop med Linda Gail Lewis
och Creedence Clearwater Survival
Lördag 7 juli på Vansbro Teater: Pianoafton

Fotnot: Biljetter till showen med Peter Carlsson
& Blå Grodorna säljs via turistbyrån i Vansbro,
www.visitvansbro.se.

Vedugnsbakade
frestelser.

– Bra boende
– God service
– Boinflytande
Hela kommunens bostadsföretag!
Tfn 0281-712 00
www.vansbrohem.se

Tuggmotstånd
efter
simmet?
Prova ett smakrikt, syrat
bröd med härligt tuggmot
stånd. Den karakteristiska
smaken kommer från grädd
ningen i tallvedseldad ugn.
Brödet har fått Svenska
Gastronomiska Akademiens
diplom och pris av Sandahl
Foundation. Finns att köpa i
de flesta livsmedelsbutikerna i
Sverige.

FOTO: Mickan Palmqvist

Gäller även

under träning!
Nyhet! Startklar Plus gäller ett helt år – även när du tränar.
Försäkringen Startklar Plus gäller i ett år och ger dig
hela startavgiften tillbaka om du inte kan ställa upp på
grund av sjukdom/skada (läkarintyg krävs). Dessutom
ingåren olycksfallsförsäkring – även när du tränar.
Du tecknar enklast försäkringen i samband med
anmälantill något av Vansbrosimningens arrangemang.
Startklar och Startklar Plus gäller för ett obegränsat
antalmotions- och tävlingsarrangemang i Sverige under
ett år, och gäller helt utan självrisk.
Läs mer på www.folksam.se eller www.startklar.nu.

Vansbrosimningen

kör Hyundai i40!
Finns från 214 900 kr
”Bästa köp i mellanklassen” enligt
tidningen Tjänstebilen 2/2011.
För närmaste återförsäljare,
se www.hyundai.se eller ring
020-677 677.
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Våtdräkt
för dig
som vill

Specialisten på

VÅTDRÄKTER

till Vansbrosimningen
WEBSHOP OCH BUTIK

växla
simsätt …

HEAD 3.2.2
En lång 2 mm dräkt i flexibelt ne
opren som ger bra komfort och
god passform. Passar utmärkt för
dig som tänker simma bröstsim
eller växla simsätt. Dräkten passar
även bra till andra vattensporter.
Finns i både damoch herrmodeller.
Pris: 1.995kr
Återförsäljare: Addnature.com

… och
för dig
som

crawlar!
HEAD TriComp12
Det självklara valet om du ska
crawla. Dräkten är utformad i
ett extremt flexibelt neopren
som ger mycket bra rörlighet.
Maximal neoprentjocklek på
5 mm ger dräkten optimal
flytkraft. Detta ger ett bättre
vattenläge och underlättar
simningen Glidyta som reduce
rar motståndet i vattnet
Finns i både damoch herrmodeller.
Pris: 3.495kr
Återförsäljare: Addnature.com

DYK- OCH
VATTENSPORTBUTIK
Lokstallet Vansbro
w-dyk.se info@w-dyk.se 0281-122 77

Pirret vid starten
finns kvar efter 41 år
FOTO: Håkan Falk

Anette Carlsson från Lotorp har simmat 41 gånger i Vansbrosimningen.

I sommar blir det 42:a Vansbrosimningen för Anette Carlsson.
– Jag simmade första gången 1969 och evenemanget har utveck
lats massor sedan dess men känslan av skräckblandad förtjusning
vid starten är fortfarande densamma, säger Anette.

Simfötter, vinnarskalle eller
träningsvärk?
25–26/8 Dala-Järna Raceway

På Apoteket finns råd och egenvård för både Vansbrosimmare och alla andra.
Apoteket finns på plats dagligen
vid tävlingsområdet.

www.shravansbro.com
www.mariememorialrace.com

Apoteket Allégatan 30 Vansbro
apoteket.se Telefon 0771-450 450

Välkommen!

”

Men älvarna
är sig lika
och känslan
vid starten
varje år är
densamma.

”

Cirka en timme tar det för Anette att simma de 3 000 metrarna i Vansbrosimningen.

Meste Vansbrosimmaren någonsin, Stig Grytan Er
iksson från Lima, får snart se upp. Anette Carlsson
är upp i 41 genomförda simningar och Stig som slu
tat simma i Vansbro med ålderns rätt kan faktiskt
bli omsimmad om några år.
– Jag träffar Stig varje år under Vansbrosimning
en och brukar skoja med honom att han får se upp,
säger Anette.
För hennes del startade det hela 1969. På ett an
slag vid Lotorpsbadet erbjöd dåvarande riksdags
mannen Lars Larsson simträning inför och samåk
ning till Vansbrosimningen. Anette var en av dem
som nappade och på det vägen är det.
– Jag har simmat tillsammans både med min
äldre och yngre syster och även vår mamma har va
rit med flera gånger, berättar Anette.
Första gången hon simmade var det några hund
ra deltagare. Numera är det 400 i varje startgrupp
och Vansbrosmningen 3 000 meter börjar närma sig
sitt tak på 10 000 deltagare.
– Jag kommer ihåg att man de första åren körde
in sin bil på tävlingsområdet och parkerade bredvid
omklädningsrummen, berättar Anette.
Inte mycket som är sig likt i loppen när det gäller
organisation och deltagarantal. Men älvarna är sig
lika och känslan vid starten varje år är densamma.
– Förväntan och lite av skräckblandad förtjus
ning är det nog, säger Anette.

Cirka en timme tar det för henne att simma de tre
kilometrarna i Vanån och Västerdalälven. Hon sim
mar bröstsim hela tiden och tycker det fungerar bra.
Någon våtdräkt har hon hittills inte haft under loppet,
men tycker att det är positivt att så många har det.
– Den stora förändringen som jag ser är säker
heten under loppet med alla följebåtarna och bryg
gorna hela sista kilometern, säger Anette.
När vi pratar med Anette har hon precis sprungit
Göteborgsvarvet. Löpning är det hon tränar mest för
att hålla grundkonditionen. Fram till 1987 spelade hon
också fotboll i Lotorps IF:s damlag. Efter så många år
i Vansbrosimningen blir det inga större förberedelser.
– Men lite simning i öppet vatten blir det förstås
om vädret tillåter, säger hon.

Annons i Simmarbladet
Stig Grytan Eriksson, Lima
50 gånger
storleken
blir 4193
x 65 mm
Anette Carlsson,
Lotorp
gånger
Ivan Linder, Uppsala
37 gånger
Lennart Johansson,
Mariestad
35 gånger
pris:
3900:+ moms
John Johansson, Varberg
35 gånger
De har simmat flest gånger:

Anders Gyhlenius, Stockholm
Eva Slott, Orsa

Ingmarsspelen
14-17 juni

Nås, Dalarna
SPELTIDER
Tors 14 juni
Fre 15 juni
Lör 16 juni
Lör 16 juni
Sön 17 juni

19.00
15.00
14.00
19.00
15.00

KONSERT
Fre 15 juni 19.30

Rune Lindströms dramatisering av
Selma Lagerlöfs Jerusalem
Regi: Martin Lindström
Biljetter bokas via vårt kansli 0281-30320,
070-568 10 01, info@ingmarsspelen.se,
Vansbro Turistbyrå 0281-752 60 eller
www.visitvansbro.se
www.ingmarsspelen.se

Stig Grytan Eriksson
från Lima har simmar
flest Vansbrosimningar.

34 gånger
34 gånger

VANSBRO KÖPMANNAFÖRENING
Butiker och service i Vansbro
Extra öppet under Vansbrosimningen
Du finner mer information om
öppettider och erbjudanden på:

www.vansbro.nu

Jonna och Oscar

ska ta emot segrarna

Att ta emot segrarna i Vansbrosimningens olika lopp är ett vik
tigt uppdrag. Varje år utses kranskulla och -mas bland ungdomar
i bygdensom är ett gott föredöme och goda ambassadörer för
Vansbrosimningen. I år blev det Jonna Andersson från Vansbro och
Oscar Ivars från Skamhed som fick uppdragen.

Kranskulla
Jonna
Andersson
och kransmas
Oskar Ivars.

Jonna Andersson.

Det blir alltså klasskamraterna från högstadiet –
Jonna och Oscar – som blir årets kranskulla och
kransmas. Uppdragen innebär hårt arbete under
simmarhelgen. Det är många simmare som vill ha
en kram av kranskullan och det gäller också att
hålla reda på sekunderna i slutstriderna så att rätt
vinnare får kransen om sin hals.
– Det ska bli jätteroligt, säger Jonna, som precis
gått ut gymnasiet i Vansbro och planerar för jobb och
resor framöver. Hon har varit aktiv inom konståk
ningen i VAIK.
Oscar har ett år kvar på sin fyraåriga utbildning
på skidgymnasiet i Sollefteå. Han tävlar idag för
Falun/Borlänge och ser gärna skidåkning på heltid
som en framtidssyssla.

Oscar Ivars.

Gertie Qvarfot, konstnär från Vansbro, har de
signat de speciella dräkter som kranskulla och -mas
bär. Dräkterna är uppsydda i material som klarar
vattnet och de feta medikamenterna. Dräkterna är
noga genomtänkta i färgval och material:
– Den blå kjolen symboliserar vattnet, och den lite
ljusare blå västen symboliserar himlen, berättar Gertie.
Dräkten till kranskullan var uppsydd och klar
1969 och Gerties dotter Ylva var den första att bära
den samma år. Första kransmasen 1992 var Per Eric
Nordquist, radioprofil och journalist från Örebro.
1994 var dräkten till kransmasen klar. Den syd
des upp av Ingrid Myrberg utifrån kulldräkten och
har även den tåliga material och dessutom tillhö
rande slokhatt.

Första kranskullan

Anita Willman,
första kranskullan.
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Kranskullan har en lång tradition inom Vansbro
simningen. Första kranskullan korades 1956 då
Vansbrosimningen fick officiell tävlingsstatus. Anita
Ström, numera Willman, var den allra första och
hon berättar att hon minns att lagerkransen var väl
digt tung. Anitas tre döttrar Catarina, Ulrika och
Petra finns också bland dem som kransat vinnare
under åren.
Fram till för cirka 20 år sedan var många sim
mare insmorda med fett för att hålla kroppstempe
raturen och det krävdes av kranskullan att hon var
tålig både mot väta och de feta salvorna.

Gertie Qvarfot har designat kranskullans dräkt. På bilden
syns den i miniformat på dockan.

Välkommen till Säfsen
54 KM till start och mål!

* Priset gäller 6-bäddstimmerstuga tors-sön vecka 27, 2012,
kat: ospec. Uppge kampanjkod: Vansbrosimmet vid bokning.

Spa-weekend

fiske-weekend

Kom hit -njut och koppla av, åk hem utvilad och laddad.

Fiska utan prestationskrav.

Samla energi och koppla bort den stressiga vardagen. Låt oss ta hand om dig
för en helg. Bo i mysig timmerstuga inkl. linne och städning, valfri 25 min SPAbehandling och SPA-bad i 1 h samt 2 buffémiddagar.
Pris tors-sön, v 16-44, ej v. 28-32.

I Säfsens 175 sjöar, tjärnar och vattendrag kan du få regnbåge, öring, röding
och gädda. Dessutom fylls alla ädelfiskevatten på med fisk kontinuerligt
under säsongen. Logi inkl. linne och städning, 2 buffémiddagar, 3 fiskekort
och karta ingår. Pris tors–sön, v 16–44, ej v. 28-32.

Säfsen Resort AB, Säfsbyn, 770 10 FREDRIKSBERG. Boka Säfsen: 0591 77 51 00 eller www.safsen.se

FOTO: Vansbro Triathlon

Vansbro Triathlon har distanser motsvarande en halv Iron Man, det vill säga simning 1 900 meter, cykling 90 kilometer och löpning 21 kilometet.

Snabbt fullt i

Vansbro Triathlon
Suget efter en plats i Vansbro Triathlon är stort. Redan i
mars var de 300 platserna slut och när arrangörerna släppte
40 extra platser i april tog de slut på under tre minuter!
Förra året var det premiär för Vansbro Triathlon, en
tävling motsvarande en halv Iron Man med 1 900
meter simning i öppet vatten, 90 kilometer cykling
och 21 kilometer löpning.
– Banan är förmodligen den snabbaste i landet på
den här distansen tack vare att terrängen är så platt och
vindskyddad, säger Roger Boström, tävlingsansvarig.
Nytt för i år är att både start och målgång sker
vid Monarks lokaler.
– Simbanan blir en envarvs bana som går upp

ström i Västerdalälven för att sedan vända tillbaka
nedströms. Cykelbanan blir densamma fast vi går in
mot växlingsområdet för att varva. Löpbanan består
av tre varv där deltagarna springer till en punkt och
vänder sedan tillbaka samma väg.
– Sammantaget kommer detta att skapa en bana
som är rolig för deltagarna, snabb, publikvänlig, sä
ker och en bra att jobba med för våra funktionärer,
säger Roger Boström

Fakta Vansbro Triathlon:
Tid: 7 juli med start kl. 12.00
Plats: Växlingsområdet är vid Monark på industriområdet Grönalid söder om Vansbro centrum. målgången är
på Vansbrosimningens tävlingsarena.
Antal deltagare: 350, både tävlings- och motionsklass för dam och herr.
Distans: Halv Iron Man, det vill säga simning 1900 meter, cykling 90 kilometer och löpning 21 kilometer.
Mer information: www.vansbrotriathlon.se.
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FOTON: Vansbro Triathlon

Totalsegraren 2011 Erik Strand.

Segraren i damklassen 2011 Linda Eriksson.

Cykelpyssel på växlingsområdet.

”Längre än ett Vasalopp”
En tiondeplats 2011 och en satsning igen 2012. För landslagsskidåkaren
Jens Eriksson var triathlon en ny inspirerande upplevelse.
– Riktigt kul och ett bra sätt att hålla träningsmotivationen igång,
säger han.

Jens Eriksson.

Fyra timmar, 26 minuter och 55 sekunder tog det
Jens att genomföra Vansbro triathlon ifjol. Han
laddade upp med en ordentlig frukost och ett funk
tionärspass på Vansbrosimningens mässa.
– Jag lärde mig mycket förra året och kommer
nog att vara bättre förberedd i år, säger Jens.
– För mig blir det längre tid än ett Vasalopp un
der helt andra omständigheter. Ifjol drack jag inte
tillräckligt mycket vätska utan drabbades av kramp
under löpdistansen, fortsätter han.
Det hela ordnade dock till sig när en privatperson
hjälpte till med saltvatten efter vägen och Jens kun
de fortsätta. Han körde hela triathlon i sina vanliga
träningskläder och med sin vanliga cykel och det
fungerade bra. Målet är förstås att få en ännu bättre
tid i år, men att vara cirka sju minuter efter fjolårets
herrsegrare Erik Strand känns ändå helt ok.

Jens tränar mycket cykel och löpning under bar
markssäsongen så distanserna är inte på något sätt
främmande för honom. Jens är nöjd med skidsä
songen 2011/2012 och har inga planer på att dra ner
på skidåkningen. Triathlon ser han mest som ett ro
ligt komplement.
– Det är kul att vara med i en tävling där kraven
inte är så höga som de är under skidtävlingarna, sä
ger han.
Jens kommer från Dala-Floda, och bor numera
i Dala-Järna. Rullskidbanan vid Snöå skidstadion i
Dala-Järna är en stor tillgång liksom naturen i hem
trakterna.
– Att en så välarrangerad och intressant triathlon
tävling etablerar sig i bygden är ju jättekul, säger Jens.
Målet för framtiden, efter Vansbro Triathlon är
annars Tour de Ski i vinter och sedan VM i Val di
Fiemme i slutet på februari 2013. Tills vidare är det
träning på hemmaplan på egen hand och de månat
liga träningslägren med landslaget som gäller.
– Jag ska också försöka hinna med lite golf här
i Dala-Järna i sommar, och någon tur till stugan i
Sälen där vi tycker om att vara, säger han.

”

Att en så
välarrangerad
och intressant
triathlontäv
ling etablerar
sig i bygden är
ju jättekul.

”

Jens tider under Vansbro Triathlon 2011:
Uppladdning: ordentlig frukost och en funktionärspass på
Vansbrosimningens mässa.
kl. 14.00:
Start simdistansen, 1 900 meter
kl. 14.31.11: I mål, växling till cykel
kl. 14.33.19: Start cykeldistansen 90 kilometer
kl. 16.56.57: I mål, växling till löpning
kl. 16.57.54: Start löpdistansen 21 kilometer
kl. 18.26.15: I mål efter totalt 4.26.55!

21

Våtdräkten
firar 30!

1982 betecknas som det officiella året när våtdräkten på
allvar slog igenom i Vansbrosimningen. 30-åringen sitter
numera på nästan varje simmare men är fortfarande kontroversiell i tävlingssammanhang i övriga världen.
Idag använder de flesta våtdräkt i Vansbrosimningens lopp.

”

Risken att vi
ska behöva
ställa in ett
lopp på grund
temperaturen
i vattnet är
numera nästan
obefintlig.

”
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Att ha våtdräkt eller inte – det är inte längre frå
gan. Visst finns det en del som fortfarande vägrar
och som tycker att det är mindre sport att använda
dräkten – men för de flesta är det en bekväm sim
dräkt som inte bara ökar känslan av värme utan
också ger lite flytförmåga.
Våtdräkten är gjord av neopren, ett gummiliknan
de material som fungerar som isolering runt krop
pen. Dräkterna finns i olika utföranden – med lång
eller kort ärm, långa eller korta ben och så vidare. De
finns också i olika tjocklekar och i sammanhang som
Vansbrosimningen är det viktigt att välja en lagom
tjock dräkt som man kan röra sig bekvämt i.
Vansbrosimningen och andra simlopp i de
nordiska länderna har under flera år arbetat för
att våtdräkten ska bli godkänd även i internatio
nella sammanhang inom Open Water-simningen.
För de nordiska länderna skulle ett godkännande
av våtdräkten ge möjligheter att arrangera mäster

skap i samma omfattning som de varmare länderna
och det är absolut ett mål. Open Water-simningen
är stort på sydligare breddgrader och intresset ökar
även i Norden.
I Vansbrosimningen är det fortfarande frivilligt
att använda våtdräkt. Tävlingsledningen rekom
menderar dock att våtdräkt används – det ger en
ökad säkerhet i loppen. Dels tack vare att flytförmå
gan ökar hos simmarna och dels för att de kan hålla
en jämnare kroppstemperatur.
– Risken att vi ska behöva ställa in ett lopp på
grund temperaturen i vattnet är numera nästan obe
fintlig, säger Börje Carlsson från Vansbrosimning
ens tävlingsledning.
Det är dock viktigt att prova ut sin våtdräkt or
dentligt, vare sig man köper en eller hyr. Lagom
storlek och lagom tjocklek, så att man kan röra sig
på ett bra sätt och att våtdräkten inte sitter åt för
hårt runt halsen till exempel.

Premiär för

SUM-SIM Open Water 2 500 meter
Eliten inom ungdomssimningen i öppet
vatten samlas i Vansbro under simmar
helgen. I år arrangeras för första gången
SUM-SIM Open Water 2 500 meter som
ett ytterligare led i samarbetet mellan
Vansbrosimningen och Svenska Simför
bundet. SUM-SIM är öppet för tävlings
simmare mellan 14 och 17 år.
Ännu ett svenskt mästerskap arrangeras i Vansbro i sommar.

Samarbetet med Svenska Simförbundet har resulterat i flera stora
mästerskap i Vansbro under åren. Redan 2004 fick Vansbrosim
ningen SM-status och utifrån har sedan utvecklingen gått via SM
Open Water 5 000 meter till 10 000 meter och ifjol även NM på
samma distanser. 2008 blev Open Water 10 000 meter OS-gren i
Peking och Sveriges OS-hopp Eva Berglund laddade upp i Vansbro
inför OS.
Nu är det alltså dags för SUM-SIM som tidigare med en kor
tare distans varit integrerat Vansbro Ungdomssim. Tävlingen av

görs på en rundbana i Västerdalälven om 1 250 meter där deltagar
na simmar två varv. Samma bana används sedan för SM. Banan är
publikvänligt lagd så det är bara att komma och heja på de unga
favoriterna som också inleder simtävlingarna under helgen freda
gen den 6 juli kl. 10.00.
Klockan 12.00 samma dag fortsätter simeliten inom öppet vat
ten att göra upp om det svenska mästerskapet i Open Water 5 000
meter. Då simmas det fyra varv runt banan och de bästa tiderna
brukar hamna på cirka en timme.

Välkommen till VAnSBRo SommARen 2012
Da l a

Läs mer om sommarens evenemang på

-Järn

www.visitvansbro.se

a • nås

• äppelb

o • l i n D e s n ä s • s åg e

Lokstallet, Vansbro, tfn 0281-752 60
www.facebook.se/vansbroturistbyra

n

CMYK

MAGENTA, YELLOW, SVART med skugga

Vår kärlek till mat och dryck
Förhoppningsvis har du redan lärt känna Procordia
genom vår mat och dryck. Från Vansbro har du kanske
smakat på en dessert från EKSTRÖMS, paj från FELIX
eller en pizza från GRANDIOSA.

Telefon nr: 0281-756 00. Besöksadress: Fabriksvägen 1, 780 50 Vansbro. Hemsida: www.procordia.se

24

Simmar säkert!

Vansbrosimningens allra viktigaste funktionärer är
kanske de som jobbar på bryggorna och i båtarna ute
på älven under simloppen. Cirka 500 personer ingår
i den säkerhetsapparat som under många år byggts
upp runt Vansbrosimningen. Var tionde meter står
en funktionär på bryggorna de sista 1 000 metrarna
innan mål i Vansbrosimningen och båtarna ligger
tätt dessförinnan.

Tävlingsarenan
utvecklas
Inför sommarens simlopp utveck
las Vansbrosimningens tävlingsa
rena ytterligare. Team Sportias
stora sporttält kommer att finnas
på plats för första gången, scenen
där prisutdelningen tidigare skett
kommer att flyttas, speakertornet
byggs om.
– Med det ständigt stigande
antalet deltagare och publik
känns det nödvändigt att även ut
veckla arenan, säger Jan Palander,
generalsekreterare för Vansbro
simningen.
Fjolårets satsning på en stor
bildsskärm där tävlingen kunde
följas från tävlingsarenan återupp
repas och i övrigt kommer man
bland annat att känna igen det
stora mattältet för simmarna.

Ta det
piano!
Lördagen den 7 juli arrangeras en piano
afton på Teatern i Medborgarhuset. Vid
flygeln sitter Andreas Bergh och han har
även bjudit in gäster. På repertoaren står
en blandning av stycken av Chopin och
Sibelius och rockigare tongångar. Arrang
erar gör Frälsningsarmén i Vansbro.

Ny start 2012

Startprocedurerna görs om i och med Vansbrosimningen 2012. De ti
digare starterna gruppvis gäller numera bara tävlingssimmare i de första
startgrupperna. Övriga registrerar sig under sin starttid och går i vatt
net direkt. Registrering sker sedan vid målgången och simmaren får sin
placering och tid förhoppningsvis utan trängsel i vattnet.
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Vansbro

– ett riktigt
I Vansbro Marathon har man vänt
på begreppen – här är underlaget
99 procent terräng och bara cirka
en procent asfalt.
– Det är mycket roligare att
springa i skogen, lite tuffare för
benen men samtidigt bättre träning
för benstomme och muskler, säger
Urban Rossäng, initiativtagare till
loppet.

– Den stora grejen med Vansbro Marathon är egent
ligen att det är mentalt roligare att springa i terräng
istället för på asfalt, säger Urban.
Han är eldsjälen bakom Vansbro Marathon och
Vansbro Halvmarathon, som har sin grund i ett
stort löparintresse blandat med längtan ut i skog och
mark.
– Och så tänkte jag att många simmare tränar
också löpning så det borde finnas intresse för ett ma
raton av den här typen.
Det har det verkligen gjort. 2010 sprangs en pro
vomgång av loppet med ett 30-tal deltagare. Förra
årets officiella premiärlopp hade 105 deltagare och
alla kom i mål. I år var suget stort efter en plats i
maraton och redan i mars var de 250 startplatserna
slut.
– Vi skulle gärna vilja öppna upp för några till,
men det hänger på om vi kan få fler funktionärer,
säger Urban.
I år går Vansbro Marathon på torsdagen den 5
juli, dagen innan alla simtävlingar och -lopp i Vans
brosimningen drar igång. Nyheten i år är att start
och mål blir på Vansbrosimningens tävlingsarena,
och därmed mer publikvänligt än tidigare.
– Den stora publikplatsen är annars Gladtjärn i
Uppsälje. Står man där och tittar hinner man ändå
se målgången eftersom löparna har 7,5 kilometer
kvar till mål, berättar Urban.
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”

Marathon

terränglopp
Vansbro Marathon går alltså över stock och sten,
över broar, längs älven, på stigar, vandringsled och
grusvägar. Upplevelse blir en helt annan än efter ba
nor av oändlig asfalt och det är förstås en smaksak,
men för Urban är det givet vilket som ger den häfti
gaste upplevelsen.
– För mig är det också mycket tillbaka till mina
rötter – platser som Lerbäcken, Krogen och inte
minst Rossängen där banan går förbi är mina barn
domstrakter. Mina föräldrar har alltid varit bra på
att ta med oss ut i skogen och då finns det alltid tid
för en fika.
Urban flyttade från Vansbro direkt efter gymna
siet. han gjorde värnplikten i Falun och sedan blev
det jobb på IBM i Stockholm. IT-kunskaperna har
han och brorsan Ulf nu använt för att digitalisera
tidtagningssystemet i maraton, vilket också blir en
nyhet för i år. För säkerheten i loppet kör de dock

traditionell teknik med radiosamband och en hög
antenn mitt i området.
Utvecklingsmöjligheterna i det här loppet är sto
ra. Men Urban tar ett år i taget och försöker växa
i rätt takt. Han inser dock att suget efter den här
typen av maraton är enormt:
– Vi har deltagare från USA, Tyskland och Bel
gien i år. Det ska bli intressant att höra vad deras
upplevelse är och hur de ser på ett maraton av den
här typen, säger Urban.

Den stora
grejen med
Vansbro
Marathon är
egentligen
att det är
mentalt
roligare att
springa i
terräng
istället för
på asfalt.

”

Urban Rossäng är eldsjälen
bakom Vansbro Marathon.

Fakta Vansbro Marathon:
Arrangeras den 5 juli, start och mål på Vansbro
simningens tävlingsarena.
Vansbro Maraton är 43 kilometer långt och
Vansbro Halvmarathon är 23 kilometer.
Loppen arrangerades första gången på prov 2010.
För mer information: www.vansbromarathon.se

27

An
mä
l di
g

NU
!
e
t
n
i
a
T

facebook.com/salengrandprix

MisAsRENS MES A
RIK
E
S
L
DE
NT!

M

SOM

HÄN OREVE
OT
M

- FJÄLLRALLY - GOLFTÄVLING - BACKRACE - BILUTSÄLLNING - MARKNAD - AFTERRACE -

Vi hälsar alla bilentusiaster välkomna till

Sälen Grand Prix 2012
19-22 Juli!

Sälen Grand Prix är ett motorevent av Sydeuropeiskt snitt
där tonvikten ligger på just Europeiska bilmärken.
Oavsett om Du har bil och vill köra
eller om Du bara vill komma och titta så är Du varmt välkommen!

Läs mer eller anmäl dig på vår hemsida:
www.salengrandprix.se

Välkommen!
Tel 070 526 48 88 0280 310 00 Mail: salengp@salfjallstorget.com
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Jonssons torsdag
och andra aktiviteter

NM och SM i Masters
i Vansbrosimningen

Simmarhelgen är inte bara
simning utan erbjuder en
hel del andra evenemang
också. Barnens fredag är
en återkommande favorit
med trambilstävling och
Parvellöpet bland pro
grampunkterna. I Vansbro
Kulturhus blir det musi
kalisk underhållning på
torsdagskvällen i form av
Jonssons torsdag. Det är artisten Malin Jonsson som
bjuder in sina musikaliska gäster till en helkväll på
kulturhusets scen.
Håll koll på aktiviteter och programpunkter via
www.vansbrosimningen.se eller www.visitvansbro.se.

Integrerat i Vansbrosimningen söndagen den 8 juli är både NM och
SM i Masters, det vill säga simmare med masterslicens. Masters är in
delat i åldersklasser från 20–24 år (kallas Pre-Masters) till ordinarie
Mastersklasser från 25 år och uppåt. Man kan också tävla i lag med tre
föranmälda simmare varav en måste vara en dam.
Lagmedlemmarna deltar i den individuella tävlingen och deras sam
manlagda tid utgör lagets sluttid. I NM gäller samma individuella ålders
klasser för deltagare från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.
För att kunna delta måste simmarna inneha en masterslicens i något av
dessa länder.

Vansbrosimningen
blir miljömärkt!

Vansbrosimningen
i TV-inspelning

Vansbrosimningen är nu ett Miljömärkt Event
inom organisationen Håll Sverige Rent. Kriteri
erna för att bli ett miljömärkt event handlar bland
annat om att förbättra miljöarbetet vad gäller av
fallshantering, inköp, transporter, energi och kli
matpåverkan. Faktorer som ska minska miljöpå
verkan och reducera resursförbrukningen.

I samband med Vätternrundan startar inspelningen av den
TV-serie som ska skildra tävlingen, livsstilen och deltagarna
i En Svensk Klassiker. Serien planeras att sändas under
hösten 2013. Inspelningsteamet landar i Vansbro under
simmarhelgen och fortsätter sedan med Lidingöloppet
och avslutar med Vasaloppet 2013.

Alla simsätt tillåtna

I Vansbrosimningens lopp är alla simsätt til�låtna, bröstsim, crawl ryggsim, fjärilssim, vad du
vill. Crawl och bröstsim är de populäraste sätten.
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I Vansbro finns ett lopp för alla!
Vansbrosimningen 6–8 juli 2012
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www.vansbrosimningen.se

Huvudsponsor:

Mediapartner:

Samarbetspartners:

2011-03-17

Officiella leverantörer:
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”Lilla Vansbro
simningen äger!”
Lilla Vansbro
simningen
lockar flera
hundra delta
gare varje år.
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Det är tävlingsnerver och koncentration på bassängkanten när
Lilla Vansbrosimningen ska avgöras. Deltagarna simmar 25 eller
50 meter i bassängen beroende på ålder, och frågan är om det
finns några mer stolta och glada simmare än de här?
De har i alla fall den mest hängivna publiken, del
tagarna i Lilla Vansbrosimningen. Syskon, föräldrar
och mor- och farföräldrar trängs runt 25-meterbas
sängen på tävlingsarenan när loppet avgörs. Lilla
Vansbrosimningen lockar flera hundra deltagare
varje år och det blir många startgrupper precis som i
de större simloppen.
Loppet arrangeras av Vansbrosimningen tillsam

mans med Barnens Dagsföreningen. Alla barn får
medalj och någonting att äta efter loppet. Tävlingen
firar femton år i år och många barn från hela Sverige
har simmat här i bassängen under åren.
Lilla Vansbrosimningen arrangeras lördagen den
7 juli kl. 16.00. Anmälan görs på plats och ett gott
råd är att vara ute i god tid – det är som sagt trångt
och trivsamt runt bassängen den här eftermiddagen!

Mer för
barnen:
Barnens fredag den 6 juli
med bland annat Parvellöpet,
underhållning och trampbils
tävling.

Det är tävlingsnerver och koncentration
i Lilla Vansbrosimningen.
Lilla Vansbrosimningen lockar flera
hundra deltagare. Innan loppet värmer
de upp med jympa.

Vilket lopp passar dig?
fredag 6 juli kl. 14.00

fredag 6 juli med
första start kl. 15.00

lördag 7 juli
med start kl. 10.00

Vansbro
Ungdomssim

Vansbro
Halvsim

Vansbro
Kortsim

lördag 7 juli med
första start kl. 11.00

lördag den 7 juli
kl. 16.00

söndag den 8 juli
med första start
kl. 10.00

Vansbro
Tjejsim

Lilla Vansbrosim
ningen

Vansbro
simningen

För simmare mellan 10 och 18 år.
Vansbro Ungdomssim är 1 500
meter långt. Loppet startar i Van
ån. Efter 500 meter svänger loppet
in i Västerdalälven och de 1 000
resterande metrarna simmas mot
ströms. Loppet är öppet för både
motionärer och tävlingssimmare,
och indelat i tre klasser för pojkar
respektive flickor. Hederspriser
till de främsta samt utlottning av
priser.

Vansbro Tjejsim är 1 000 meter
och simmas i Västerdalälven. Öp
pet för damer från 10 år och uppåt.
Ingår i Tjejklassikern. Start från
badstrand från vilken deltagarna
går eller springer ut i vattnet löpan
de, ej gruppstart för motionsklas
ser. Uppvärmning på stranden inn
an loppet och vid målgång serveras
middag i mattältet på målområdet
av uppklädda servitörer. Levande
musik ingår också i middagen. Det
här är verkligen en upplevelse för
alla tjejer och kvinnor. Öppet för
både motionärer och tävlingssim
mare. Hederspriser till de främsta
och utlottning av priser.

Vansbro Halvsim är 1 500 meter
och har samma sträckning som
Vansbro Ungdomssim. Loppet
är öppet för damer och herrar,
från 10 år och uppåt. Passar både
motionärer och tävlingssimmare.
Tävlingsklass finns. Loppet ingår
i Klassikerhalvan. Priset lottas ut!

För alla barn mellan sex och nio
år som kan simma 25 respektive
50 meter (tävlingsklass 6–7 år
och 8–9 år). Lilla Vansbrosim
ningen arrangeras i bassängen vid
målområdet. Här finns alltid stor
publik på plats. Efteråt serveras
mat till alla simmare. Alla får
medalj och loppet har ingen tid
tagning. Anmälan sker på plats.

Vansbro Kortsim är öppet för
damer och herrar. Det är 1 000
meter långt och simmas i Väs
terdalälven. Start från badstrand
från vilken deltagarna går eller
springer ut i vattnet. Alla som
genomför erhåller medalj. Priser
utlottas!

Vansbrosimningen simmas
i Vanån och Västerdalälven.
Deltagarna startar i löpande
efter registrering i startgrupper.
Gruppstart endast i tävlingsklass
där repstart tillämpas. Banan
är lagd så att publiken kan följa
simmarna stora delar av loppet.
Vansbrosimningen är öppen
för damer och herrar från 10 år
och uppåt och både motionärer
och tävlingssimmare. Ingår i En
Svensk Klassiker. Penningpriser,
lagpriser till bästa dam- och herr
lag samt utlottning av priser.

Fredagen den 6 juli arrangeras dessutom SUM-SIM Open Water 2 500 meter kl 10.00 och SM/JSM Open Water
5 000 meter kl 12.00. Mer information om och anmälan till alla lopp via www.vansbrosimningen.se
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”Slimmad och modern familjebil”
Metro 2012-01-19, om Hyundai i40

”Odiskutabel vinnare”
auto motor & sport 09/2012, om Hyundai i30

Simma lugnt!
Våra senaste modeller, Hyundai i40 och i30, har blivit mycket uppskattade av både
press och bilägare. Både design, funktion och prestanda prisas. Nu är det dags för
dig att själv uppleva dem. Besök oss gärna i Hyundai-tältet och kika på våra nyheter.

Hyundai i40 Kombi
214 900 kr eller 2 169 kr/mån
Finns även som miljöbil

Nya Hyundai i30 1.6 Select miljöbil
169 900 kr eller 1 699 kr/mån

5 års Nybilsgaranti
med fri körsträcka

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka ● 5 års Vägassistans ● 5 års Serviceassistans ● 5 års Lackgaranti ● 3 års Vagnskadegaranti ● 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: i40 (man/aut) 4,3-7,7 l/100 km, CO2 113-179 g/km. i30 (1.6 CRDi/1.6 aut) 4,1-6,7 l/100 km, CO2 108-157 g/km. Miljöbil enl. definition i förordning 2007:380.
Bilarna på bild är extrautrustade. Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 6,50% ränta (per 2011-07-19), 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 45% restvärde, eff. ränta 7,49-7,66%.

En av norra Europas största flygshower
GliderFX
Baltic Bees
AJ37 Viggen
Jet Pack Man
Klemm 35 rote
Mustang & Spitfire
Daniel Ryfa - Skybolt
Belgian airforce F-16
Jurgis Kairys - Sukhoi
Wingwalking - Catwalk
Zelazny Aerobatic Team
Junkers Ju52 Lufthansa
(passagerarflygning)
Johan Gustafsson - Pilatus B4

Tivoli
Lördag kväll:
Svenne Rubins
& Face 84 (dans)

Svenska flygvapnet
- HKP 15
- J35 Draken
- J32 Lansen
- JAS 39 Gripen

FLYGFESTEN
(reservation för eventuella ändringar)

.com

