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ALINGSÅS SIM OCH LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAP 1924-2014

Ordföranden har ordet
Jag sätter mig ner efter vår hemmatävling SERNEKE
International och försöker sammanfatta mina tankar
om vår förening och tre ord dyker upp: Stolthet,
Glädje och Hopp.
Stolthet över att vara en del av vår lilla förening som
i diger konkurrens detta år lyckades kliva upp på en
andraplats i klubbtävlingen. Efter att ha varit på plats
hela helgen så känner jag mig stolt över alla dessa
ungdomar som bidrar till denna placering. Vilken
bredd vi har! Vi har ungdomar som tillhör Sverigetoppen i sin ålder och vi har simmare som gör sin första riktigt stora tävling. Att se
de stora ta hand om de små och skapa ett klimat som leder fram till dessa grymma
resultat gör mig stolt.
Men jag ser också glädjen bland simmare, tränare och föräldrar. Glädjen över att tävla
och lyckas, men framförallt glädjen över att tillhöra en grupp och finnas i ett sammanhang, vilket i sin tur föder all den framgång vi såg.
Detta ger mig hopp inför framtiden. Jag tror att samhörigheten och glädjen är det som
kommer att vara nyckeln till att lösa den tuffa tid vi nu har framför oss, och med den
glädje och det engagemang jag nu ser, ter sig framtiden verkligen ljus.
Marika Sagré
Ordförande Alingsås Sim och Livräddningssällskap

Visste du att...
... handbollen introducerades Alingsås av Sim & Liv 1941-1942 som då dominerade
lokalserie.
... det tog 84 år innan föreningen fick sin första kvinnliga ordförande när Lotta
Kärrhage tillträdde posten.
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Sponsorsimmet ”Simma för Livet”
1997 genomfördes Sponsorsimmet för första gången, då simmade klubben in 134 150
kronor varav hälften gick till Barncancerfonden, 10 % till Svenska Simförbundet och
40 % till ASLS.
2002 kallades arrangemanget ”Livräddning 150 000 meter” och riktades till sponsorer,
företag och privata personer som ville stödja både Barncancerföreningen i Västra Sverige och ASLS. 38 simmare lyckades skaffa över 300 sponsorer och simmade totalt 203
800 meter och drog in nästan lika mycket pengar som fördelades lika mellan Barncancerföreningen i Västra Sverige och ASLS.
2004 Under två timmar lyckades 32 simmare med gemensamma krafter simma 227
150 meter, vilket inbringade 180 626 kronor. Ungdomarna har själva fått söka upp
sponsorerna och hade samlat ihop 316 bidragsgivare, varav 185 företag och 131 privatpersoner. Under arrangemangen fanns som alltid Britt-Marie Carlsson från Barncancerföreningen på plats och berättade hur ASLS bidrag hjälpte familjer med cancersjuka
barn.
2006 28 st. ungdomar (varav 14 simmare mellan 10 - 12 år) simmade tillsammans
201 525 meter och tjänande in 150 599 kronor, som åter igen fördelades mellan Barncancerföreningen och ASLS. Antal sponsorer denna gång blev 235 (118 st. företag och
117 privata personer ).
2010 var det återigen dags för sponsorsim. Denna gången kämpade 21 simmare i två
timmar och lyckades tillryggalägga 114 300 meter vilket gav ett resultat på 132 511
kronor att fördela mellan Barncancerföreningen och ASLS.
2012 är senaste gången Sponsorsimmet arrangerats. Återigen ett samarbete mellan
Britt-Marie Carlsson på Barncancerföreningen och ASLS.
Nu har Lars Göran (LG) Blom från Blomill tagit fram en ny design på trycksakerna
och 34 simmare lyckades sälja 209 avtal. Nu simmade ungdomarna 169 550 m tillsammans och detta inbringade 132 854 kronor för Barncancerföreningen och ASLS
att dela på.
Sedan 1997 har Sponsorsimmet och ASLS duktiga simmare lyckats simma in
drygt 900 000 kronor till glädje för cancersjuka barn och för att främja simningen i Alingsås.
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LUNA Cup, SEFA International
& SERNEKE International
I slutet av 1970-talet startades Luna Cup, och initiativtagare var Jerry Moberg och Jan
Mårtensson. Tävlingen var på två dagar, och Luna Cup arrangerades till och med 2011.
2012 ändrades namnet till SEFA International där vi utökade tävlingen till en eftermiddag och två hela dagar med en ny grenordning, och initiativtagare till detta var Ann
Mårdbrink. Det har varit simmare från Norden och ända bort ifrån Shanghai i Kina.
I år byte tävlingen namn igen till SERNEKE International. Årets upplaga hade vi
1957 anmälningar. Klubbar från Skåne, Blekinge, Småland och ifrån väst Sverige var på
plats. Inte mindre än den senaste OS-guldmedaljören Lars Frölander och klubbens f.d.
simmerska Joline Höstman, som var med på EM i Berlin nu senast i augusti var på plats
på SERNEKE International.
Antalet starter har hela tiden ökat, och vår vision är att vi kan fortsätta att ha samma nivå
både med antalet simmare samt status på tävlingen.

Utlandsläger
1980 Dubrovnik, Kroatien
1981 Hyvänki, Finland
1982 Troia, Portugal
Utomlandstävling: Esbjerg 2007 och 2012

Landslagsuppdrag
Följande simmare har representerat vid något sammanhang i landslaget:
Oscar Georgii, Lotta Kärrhage, Annika Strömqvist, Joline Höstman, Erika Sköldberg
4

ALINGSÅS SIM OCH LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAP 1924-2014

Unga simmare
Jag har provat olika sporter, och det var ingen
sport som jag fastnade för. Sedan började jag i
simskola, efter simskolan tyckte jag det var roligt
med simning och började simma. Jag simmar för
att jag vill bli bättre och för gemenskapen på träningarna och på tävlingarna. Har tankar om framtiden med bra träning och utveckling att bli bättre
och kanske komma till SM eller EM. En dröm är
att komma till VM och OS. Om jag når mina mål skulle jag vilja vara en förebild för
andra kommande unga simmare i denna för mig mycket roliga idrott.
Hälsningar Noah Emanuelsson

Jag simmar för att det är roligt och för att jag älskar vatten. Vi är jättebra kompisar
i klubben och har väldigt kul ihop. Man lär också känna nya kompisar från andra
klubbar. De stora simmarna hjälper och peppar oss små och det är bra. Jag mår bra av
att simma. Det är bra för kroppen att röra på sig. Jag ska fortsätta träna och satsa på
simningen och ha kul med alla simmarkompisar. Jag hoppas att jag blir riktigt duktig.
Simning är livet!
Hälsningar från Emilia
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Det var främst damerna som gav
klubben ära och berömmelse
Inför 50-årsjubileet, som firades den 17 augusti 1974, publicerade Alingsås Tidning en
artikel, som vi valt att helt fräckt saxa en del ur. Håll till godo Med hjälp av prydliga
protokoll, samt samtal med Jerry Moberg och G A Nilsson, kom massor av fakta i dagen.
För att göra en lång historia kort kan berättas att Alingsås Sim- och Livräddningssällskap bildades den 13 augusti med stadsfogde Guss Nilsson som ordförande.
Övriga styrelseledamöter: Kate Christensen (Strindberg), ingenjör Gunnar Nystedt,
korrespondent Olle Olsson och fröken Ester Sandin. Suppleanter: doktor Ivan Bratt,
folkskollärare P Embring och trädgårdsmästare Erik Hallberg.
Någon tävlingsverksamhet förekom inte till en början. Ett kallbadhus hade uppförts
vid Gerdsken 1890, vilket dock tjänat ut. Det var istället tillkomsten av den nya kallbadhuset 1933 (enligt uppgift det finaste i landet) som utgjorde något av en revolution
för simsporten. Totalkostnaden uppgick till 29.700 kronor, vilket många alingsåsare
tyckte var på tok för dyrt. Staden klarade sig dock undan med 4.500 kr eftersom klubben satsade 4.200 kr och Sparbanken 21.000 kr. Såväl pojkar som flickor deltog med

Här ses en bild på det första kallbadhuset.
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liv och lust i verksamheten. ”Visst förekom organiserad träning, men för det mesta
övade vi helt spontant. Mestadels blev det vattenpolo. Det hände ibland att vi gick
in så intensivt i spelet att vi glömde att temperaturen i vattnet låg mellan 10 och 12
grader”, berättade G A för tidningen.
G A Nilsson spelade blygsam vid intervjutillfället men Jerry Moberg kunde berätta
att han var det stora namnet bland grabbarna. Satte exempelvis alingsåsrekord på
100 m fritt, vilket kom att stå sig i 21 år. De manliga tävlingssimmarna må ursäkta,
men det var damerna som lät höra tala om sig i större sammanhang. Teknik till tusen
fanns hos lilla späda Wiwi Strandberg som snabbt blev klubbens stora stjärna. Dubbla
SM-tecken i frisim 1937 talar sitt eget språk. ”Den flickan hade allt en bra simmare
ska ha”, menade G A. Under 40-talet skärptes konkurrensen. Flera klubbar bildades
och träningen effektiviserades. Alingsås lyckades ändå bita sig fast i prislistorna. Det
var främst Kerstin Bengtssons bröstsim som gav genljud. Något SM-guld blev det
inte. Däremot två silvermedaljer. Wiwis och Kerstins fighting spirit smittade av sig på
de andra flickorna, vilka dominerade i klubben. Alla kan inte nämnas. Det får räcka
med Ann-Marie Håkanstam som bland annat blev SM-fyra på 400 m fritt 1948.
Bland herrarna fanns Gunnar Mårtensson som hade en del SM-starter på meritlistan.
Simhallar växte upp som svampar ur jorden överallt i landet och Alingsås kom ohjälpligt på efterkälken. ”Klubben fanns bara på pappret mellan 1959 och 1968. Gissa om
Nolhagahallen var efterlängtad”, avslutade Jerry. Frågan krävde knappast något svar.
Rekord är ju något som alltid fascinerar. Därför kan det vara på sin plats att notera
vilka som var bäst under senare delen av 1940-talet respektive 1959. Mest anmärkningsvärt är väl att man tävlade i 100 meter livräddning. Här var Bernt Nocke
obestridd mästare. Märkligt också att så många rekord stod sig under så många år.
Speciellt då på damsidan.
7

ALINGSÅS SIM OCH LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAP 1924-2014

Rekord under senare delen av 1940-talet
(inom parentes anges om det även kvarstod 1959):
Herrar:
100 frisim: G A Nilsson 1.07.02
400 m frisim: Olof Axberg 5.53.5
1500 frisim: Olof Axberg 24.20.2
100 m bröstsim: Gunnar Mårtensson 1.21.8 (kvarstod)
200 bröstsim: Gunnar Mårtensson 3.00.3 (kvarstod)
100 m ryggsim: Curt Gabrielsson, 1.32.8
Damer:
100 m frisim: Ann-Marie Håkanstam 1.13.8 (kvarstod)
200 frisim: Wiwi Strandberg 2.27.1 (kvarstod)
400 frisim: Ingalill Andersson 6.00.3 (kvarstod)
100 m bröstsim: Kerstin Bengtsson 1.29 (kvarstod)
200 bröstsim: Kerstin Bengtsson 3.11 (kvarstod)
400 bröstsim: Kerstin Bengtsson 6.38.2 (kvarstod)
100 m ryggsim: Kerstin Larsson 1.29.6
Lagkapp:
4x100: Ann-Mari Carlén, Brita Ohlsson, Kerstin Larsson och
Ann-Mariee Håkanstam 5.21.4 (kvarstod)
3x100 olika simsätt: Kerstin Larsson, Kerstin Bengtsson,
Ann-Marie Håkanstam 4.17.7 (kvarstod).

Nya rekord 1959:
Herrar:
100 frisim: Jan Mårtensson 1.06.6
200 m frisim: Lars-Gunnar Johansson 2.35.2
400 frisim: Lars-Gunnar Johansson 5.25.6
1500 frisim: Lars-Gunnar Johansson 22.17.8
100 ryggsim: Lars-Gunnar Johansson 1.29.9
100 fjärilsim: Bernt Nocke 1.27.4
100 livräddning: Bernt Nocke 1.37.1.
Damer:
100 ryggsim: Ingela Erksson 1.29
100 fjärilsim: Mona Bruto 1.49.8.
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I en speciell artikel på samma sida i AT som den ovan pålysta kom flera episoder i
dagen. En av de mest populära och frispråkiga instruktörerna som åkte runt i landet
på 1930-talet var välkände storsimmaren Arne Borg, som vid Alingsåsbesöket för
övrigt just blivit diskad (påstods vara proffs). Borg var också framstående polospelare.
Landslaget bestod av unga orutinerade spelare som i sin senaste match fått storstryk.
”Nu har dom skickat ut en massa småpojkar och så sitter en annan här på en trappa i
Alingsås”, suckade Borg djupt i samtal med G A.
Att åka rutschbana har i alla tider roat både gamla och unga. Så här kunde det gå tll
i en småstad som Alingsås. Drätselkamaren beslutade 1934 att upphäva nöjesskatten
på rutschbanan i Kallbadhuset under förutsättning att arrendatorn sänkte priset från
tio till fem öre per tur. Detta föranledde dagsverspoeten Pettersson (signatur för Sven
Lantz) att skalda följande i AT:

I Kallbadhuset ska jag rutscha glatt
ifall jag slipper lämna nöjesskatt.
Men utan knot betalar jag fem öre
för åkningen i spat med benen före.
Anders Thorn

Det nyare kallbadhuset kom att utgöra något av en revolution för den lokala simsporten.
Wiwi Strandberg blev dubbel svensk mästarinna 1937.
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Polare som tog sig vatten över huvudet
Riktiga poolare som gärna tog sig vatten över huvudet. Den beskrivningen passar perfekt
in på ASLS vattenpologäng som inte hade något emot blöta tillställningar. För undvikande av misstag bör poängteras att vi främst avser det sportsliga.
Om vi vill vitsa till det (och det vill vi gärna) kan sägas att det rådde gyllene tider när Erik
”Gyllen” Johansson och kompani var i farten. För att vrida klockan tillbaka i tiden och minnas
vad som hände i vått och torrt har undertecknad strålat samman med ”Gyllen” och Janne Mårtensson i det mårtenssonska radhuset. En synnerligen givande stund med många goa skratt.
Förhållandena var synnerligen enkla med dagens mått mätt. Den enda klubben i Västergötland i högsta serien var Elfsborg i Borås av den enkla anledningen att man höll
till inomhus i en för tiden modern anläggning. Alingsåsarna fick istället tampas med lag
från exempelvis Lidköping, Skövde, Vänersborg och Trollhättan. Men undrens tid var
inte förbi. År 1953 sattes en fin fjäder i hatten, eller rättare sagt badmössan. Man spelade
DM-final mot Elfsborg som givetvis var skyhöga favorter. Stämningen på åskådarplats
i Kallbadhuset var på kokpunkten (till skillnad från vattentemperaturen). 800 personer
fanns på plats och hela anläggningen (som vilade på pålar) gungade. Dessbättre rasade
varken byggnaden eller hemmalaget samman. När slutsignalen ljöd stod det 13-13 och i
förlägningen satte Bernt Nocke avgörande 14-13. Jublet visste inga gränser.
Också en tidigare generation hade firat DM-triumf mot just Elfsborg. På en klassisk bild,
tagen uppe på Kalllbadhusets tak1939, ses hjältarna i form av Tore Johansson (målvakt),
Sven ”Klang” Nilsson, Anders Tössberg, Gunnar Lundgren, Olof Axberg, G A Nilsson
och Sven Olsson.
Massor av dråpliga ting utspelades, berättar ”Gyllen” och Janne. Vid en match mot Trollhättan fick man anlita en lokal roddare för att komma över älven tll spelarenan. Även om

Sju glada Sim & Livare har
klättrat upp på badhusets tak för
att plåtas efter DM-triumfen i
vattenpolo 1939. Det var Elfsborg
som besegrades med 4-3.
Fr.v. Tore Johansson (målvakt),
Sven ”Klang” Nilsson, Anders
Tössberg, Gunnar Lundgren,
Olof Axberg, G A Nilsson och
Sven Olsson.
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DM vattenpolo 1955. Jerry Moberg, Gunnar Mårtensson, Erik Johansson, Lars-G Johansson, Bernt Nocke, Sven-O Eriksson, Jan Mårtensson.
matcher bara spelades sommartid kunde det var ruskigt kallt i vattnet. Vid ett tillfälle
klagade de yngre grabbarna men ”Klang” tyckte att de var ute i ogjort väder. Han mindes
minsann en match i Jönköping som genomfördes i snöyra. Vem som hade det svårast,
spelarna eller domaren, låter vi vara osagt, Den sistnämnde vankade av och an utefter
bassängkanten och kunde omöjligtvis se vad som sig tilldrog under vattenytan. Diskussionens vågor gick kanske höga men det var ju domarn som bestämde till slut. Renhåriga
var givetvis spelarna men kanske inte så renläriga. Det hände en hel del, minns ”Gylllen”
med ett leende. Det fanns dock sådana som flöt ovanpå. Exempelvis ”Klang”. Han lär ha
varit i det närmaste osänkbar.
Spelarna var också polare på landbacken. De som ännu inte skaffat stadigt sällskap hyrde
ett torp i Maryd för att komma nära naturen och kunna träna upp fysiken i glada bröders lag. En större håla grävdes intill en närbelägen bäck så att man åtminstone kunna
doppa sig och få kontakt med det våta elementet. Huruvida man vattenkammade sig
inför helgerna övergår vår vetskap, men stiliga lär de ha varit. Det hände mer än en gång
att jäntor kom cyklande från stan för att umgås med de tillfälliga torparna. Hyran var
hisnande 35 kronor i månaden.
Romantiken lär också ha spirat i Kallbadhuset, vilket ju fungerade som en social träffpunkt. När hela rasket revs 1965 gick en epok i graven, sörjd av många. Tre år senare fick
staden en modern simhall. Detta är ju en helt annan historia och ska inte berättas här.
Anders Thorn
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Alingsåsrekord - en jämförelse över tid
Sträcka		
1978
1984
1992
2014
100 frisim
H
57,30
54,57
54,57
52,69
D
1.04,10
59,44
58,92
58,92
200 frisim
H
2.05,60
2.00,50
2.00,50
1.52,70
D
2.18,60
2.07,47
2.07,47
2.07,47
400 frisim
H
4.27,70
4.14,77
4.14,77
4.00,99
D
4.39,60
4.30,85
4.30,85
4.30,21
800 frisim
H
9.27,70
9.01,50
9.01,50
8.46,90
D
9.29,60
9.18,52
9.18,52
9.18,52
1500 frisim H
17.57,00
17.04,90
17.04,90
16.25,87
D
18.40,50
17.49,30
17.49,30
17.49,30
100 bröstsim H
1.14,60
1.08,82
1.08,82
1.03,44
D
1.23,60
1.14,30
1.14,30
1.10,58
200 bröstsim H
2.38,80
2.33,86
2.33,86
2.21,34
D
3.00,30
2.39,13
2.39,13
2.31,00
100 ryggsim H
1.03,50
59,93
59,93
57,88
D
1.15,80
1.09,60
1.09,60
1.04,76
200 ryggsim H
2.15,86
2.09,01
2.09,01
2.04,13
D
2.43,10
2.26,33
2.26,33
2.22,50
100 fjäril
H
1.03,40
1.01,44
1.01,44
58,34
D
1.10,20
1.05,64
1.05,64
1.05,42
200 fjäril
H
2.15,01
2.15,01
2.15,01
2.13,91
D
2.39,06
2.24,14
2.24,14
2.24,14
100 medley H
1.06,80
?
1.07,50
58,54
D
1.14,20
?
1.11,97
1.05,74
200 medley H
?
2.12,30
2.12,30
2.07,22
D
2.39,06
2.28,30
2.28,30
2.20,94
400 medley H
5.09,50
4.48,60
4.48,60
4.35,26
D
5.36,50
5.14,67
5.14,67
5.02,21
						
Alingsåsrekorden (25-metersbana) ovan är fyra nedslag i tiden. Tanken var att hitta
rekord daterade med ungefär tio års mellanrum, och detta var det närmaste vi kunde
komma. Det tog några år innan rekorden från ”kallbadhustiden” började slås efter
återstarten 1968, så vi valde att börja 1978. På den tiden noterade man inte rekord
på 50 meter så därför har vi inte tagit med dem alls. Tyvärr saknades en del tider i de
dokument vi hittade. Några frågor man kan reflektera över då man ser sammanställningen: Vilka bestod under lång tid? Vilka raderades direkt? Vilka var konkurrens
kraftiga i Sverige? Vilka på dagens fest döljer sig bakom någon/några av tiderna?		
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