Sport

Rekord när Adventsdoppet
avgjordes
Simning Söndag 16.58, uppdaterad Söndag 17.00
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Signe Olsson från Sjöbo närmast och Elice Casimir från Ystad på nästa bana.

Det vankades deltagarrekord när den årliga tävlingen Adventsdoppet gick
av stapeln. Närmre 1100 simmare kom till start, där Sjöbo SS:s Isak
Larsson imponerade stort med fem guld. Sjöbo var också den klubb bland
de lokala föreningarna som tog flest guld.
Det var en riktig simfest i Färsingahallen under lördagen där närmre 1100
deltagare kom till start under Adventsdoppet. Trots den stora mängden
startande ﬂöt allt på bra och det var en nöjd tävlingsansvarig Claes
Andersson som kunde konstatera att man till och med var snabbare än den
ursprungliga tidsramen.
– Organisationsmässigt gick allt jättebra och vi hade inga problem att hålla
oss inom de tretimmarspass vi planerat. Det gick till och med lite snabbare,
sa Claes Andersson, som även ville lyfta fram alla föräldrar som hjälpte till
under dagen.

– Det är jättekul att så många föräldrar ville hjälpa till. Det är ändå bara två
veckor kvar till julafton så man kan inte räkna med att folk har tid.
Bland föreningar från sydöstra Skåne kom representanter från Sjöbo SS,
Ystads SS, Kiviks SK och Österlen Sim. Bäst gick det för Sjöbo SS som tog
hela 13 guld, varav Isak Larsson blev bäste guldmakare med fem segrar. I
Ystad var Axel Björnsson bäst med fyra guld och från Kivik vann Julia
Olsson två ﬁnaler.
Claes Andersson som även är tränare i Sjöbo var nöjd med sina egna
adepter.
– Isak (Larsson) gjorde väldigt bra ifrån sig. Men även Tilde (AnderbergRichard) och Emmy Johnsson gjorde ﬁna lopp.
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Sjöbosimmarna Nellie Björkqvist (till vänster), Isak Larsson (mitten) och So ie Jönsson (till höger)
kan vara nöjda med sina insatser i Adventsdoppet.

Andersson kunde även konstatera att framtiden ser ljus ut för Sjöbo SS.
– Det var kul att det börjar komma lite framgångar bland de yngre
simmarna. Utan att nämna några namn var det många bland årgången 07,
framför allt bland tjejerna, som gjorde det bra. Så här bra har det inte sett ut
på ett tag, avslutade Claes Andersson.

SIMNING

Vinnarna från sydöstra Skåne
Isak Larsson 5 guld, Sjöbo SS
Axel Björnsson 4 guld, Ystads SS
Hilda Nilsson-Halvardsson 3 guld, Sjöbo SS
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