Swedish Swimming Federation

Tränare: Sofia Kuylser, Bosse Sjögren
Aktiva: Daniella Nero, Isabelle Svantesson, Vinko Paradzik, Johan Sandell
Resor/transporter till och från Eindhoven fungerade
klanderfritt. Logi på Van der Valk Hotell, vilket var alldeles
utmärkt och bara dryga 10 minuters gångavstånd till
tävlingsarenan. Daniella (framför allt) och Isabelle fick en
första nästan sömnlös natt då de hamnat i ett rum intill
hotellbaren och en korridor där hotellets personal ständigt
rusade. Mycket lyhört! Undertecknad bytte rum med dessa
damer och fick utstå deras upplevelser under tre nätter,
vilket ändock blev helt OK då de aktiva fick den sömn de
behövde!
Lunchmåltider i badets cafeteria och kvällsmål på hotellet
(med ett par undantag) var de bästa alternativen då andra
matställen inte fanns på nära avstånd.

Handstående på flygplanet

Pieter van den Hoogenband, Hollands gamle
storsimmare, har fått tävlingsarenan döpt efter
sig med 3000 läktarplatser och högt i tak. Det är
intressant att se hur man ”tänker” tävlingsarena i
simidrott I jämförelse med Sverige! Stora
skillnader!
Mer än 20 nationer och över 40 olika team fanns
representerade vid årets tävlingar. Ca 250
hoppare.
Organisationen för tävlingarna var imponerande!
Ett tekniskt möte som var väl förberett och som
inte handlade om deltagare, startordning, domarschema (vilket redan var klart) utan snarare om
själva tävlingsgenomförandet, att t ex tillåta inhoppning på 3 m medan man fortfarande körde
tävling på 1 m. Detta fungerade alldeles utmärkt och gav helt plötsligt tid och utrymme för
inhoppning/träning som från början ”inte fanns på kartan”.
Tävlingsarenan

Prisutdelningar utan att inhoppning avbryts, en mycket professionell ”musikmästare”, simultana
tävlingar med två separata högtalarsystem, scoreboard med Livestream och replay så hopparna
Fick direkt feed back på sina hopp! Därutöver konstsim- och dansuppvisningar, skolklasser som
fick utse sin representant att i utvald klädsel göra ”Bomben” och bli bedömda av sponsorer och
badchefer! Uppskattat och idégivande i högsta grad.

+

Den svenska truppens insats:
Vinko Paradzik toppade med en andraplats på svikthopp 1 m för herrar och var endast 0.15 p
upp till tredje platsen på 3 m. Emellanåt fantastiskt fin och ren hoppning (och tyvärr även
underbetald.)
Isabelle Svantesson svarade för Sveriges
andra medalj genom att med (även här)
endast 0.15 p nypa bronsplatsen i damernas
höra hopp före Norges Vilde Tuxen.
Två finalplatser för Daniella Nero med en
fjärdeplats på 3 m och femteplats på 1 m
visar inte den kapacitet som hon kan ha.
Nyckelhoppet p å 1 m, 2½ Mollbergare blev
misslyckat och då ”ryker” helt plötsligt ca 30
p. Att landa nästa utanför, till höger på
svikten inför 2½ Mollbergare på 3 m är
heller inte ”optimalt” eller att rotera alldeles
för långsamt på Tyska hoppet med 2½ volt.
Johan ”Rukkola” Sandell visade sin bästa sida i höga hopp med en fjärde plats! Stabilt jobb rakt
igenom. En åttondeplats på 1 m med en onödigt missad 2½ framåt i pik och ett missat avslut
på1½ Mollbergare med 1½ skruv! På 3 m blev det en tionde plats efter en ”seg inledning” med
såväl3½ volter framåt i pik som Tyska hopper med 2½ volt i pik!
Tävlingarna höll framför allt bland seniorerna hög nivå! Ett antal duktiga hoppare (inkl de
svenska) vilket var härligt att se men även i age-groupklasserna fanns det riktigt duktiga hoppare
med (samtidigt som man fick se ”kreti och pleti”).
Sammantaget en tävlingshelg som jag tycker är positiv! Detaljer hos de aktiva att
förändra/förbättra.Som en ”gammal gnet” var det en mycket trevlig tillställning med aktiva med
”rätt inställning”.
Bosse Sjögren

