Vandringspristagare 2018
Årets bästa prestation
(Göranssons elbyrå)

Magdalena Kuras
För sitt guld på 100 m medley (1.00.98) vid inne-SM (25m) i Stockholm.

Årets bästa flicka
(Ica-hallen)

Magdalena Kuras
Som med tiden 1.00.98 på 100 medley (25m) uppnådde 795 FINA-poäng.

Årets bästa pojke
(Staffanstorps tryckeri)

Joar Modigh
Som med tiden 58.14 på 100 fjärilsim (50m) uppnådde 629 FINA-poäng.

Årets största överraskning
(Örn-pokalen)

Noel Persson
Simmandes som ett taktiskt geni, sänkte han sitt personliga rekord med över fem sekunder
på 200 fjärilsim (2.14.66) på Sum-Sim riksfinal i Stockholm. Han avancerade från 23:e till 12:e
plats i åldersklassen 15-16 år.

Årets Sum-Sim prestation
(”Bebbepriset”)

Jonathan Palminger
För sitt guld på 100 frisim (56.54) vid Sum-Sim (50m) i Malmö i klassen 14 år & yngre.

Årets bästa internationella prestation
(Gunborg Pellborn)

Magdalena Kuras
För sitt EM-deltagande både individuellt & i lag vid långbane-EM i Glasgow. Det här var 17:e
gången Magda kvalificerade sig till ett internationellt mästerskap.

Årets medleypris; flicka
(AB Ninolab)

Maja Blomliden
Som med tiderna 2.31.48 på 200 medley och 5.16.86 på 400 medley fick sluttiden 7.48.34.

Årets medleypris; pojke
(Två Kockar)

Gustaf Palmqvist
Som med tiderna 2.17.38 på 200 medley och 4.55.13 på 400 medley fick sluttiden 7.12.51.

Årets Simiadenprestation; flicka
(Kävlinge Lotteriservice, Sport & Gravyr)

Maja Björnström
För hennes guld på 400 frisim (4.43.96) vid Simiaden regionsfinal i Lund.

Årets Simiadenprestation; pojke
(Kävlinge Lotteriservice, Sport & Gravyr)

Sam Bengtsson-Nimander
Vann 4 guld på 4 starter i pojkarnas 10-årsklass vid Simiaden distriktsfinal i Eslöv.

Årets bästa lagkappslag
(Fritid Staffanstorp)

4x100 medley flickor 14 år & yngre
Tyra Öhlin
Maja Björnström
Mica Nolén
Maja Blomliden
Efter en sisuladdad prestation vid Sum-Sim riksfinal i Stockholm, sänkte de sin tid från
regionsfinalerna med över 3 sekunder. I laget simmade: Tyra rygg (1.10.55), Maja Björnström
bröst (1.15.71), Mica fjäril (1.08.56), samt Maja Blomliden frisim (59.13).

Flest klubbrekord under året
(SySav)

Inga nya klubbrekord slagna under 2018

Årets Mastersprestation
(”Inge Blomqvists minne”)

Nathalie Larsson
För sina dubbla guld vid Masters-NM (25m) i Malmö på 50 & 100 ryggsim med tiderna 32.30,
samt 1.10.76 i 30-35 årsklassen.

Mäklarbröders pris ”Årets Triton”
(Andreas & Mattias Petersson)

Siri Bokander
Med motiveringen; Siri tränar hårt och målmedvetet, vilket har gett fina sänkningar av de
personliga rekorden, främst i ryggsim där hon bl.a. simmade Sum-Sim riksfinal på 100
ryggsim. På tävlingar ger hon alltid järnet och begreppet friskt vågat hälften vunnet stämmer
väl överens på Siri. Hon är också mycket omtyckt kamrat.

Sportringens presentkort för årets kompis; flicka
(Sportringen)

Emma Ramic

Sportringens presentkort för årets kompis; pojke
(Sportringen)

Arvid Nilsson

Klubbmästarinna på 25 bröst (Skins)
(Formo Sportpriser) – redan utdelat

Magdalena Kuras

Klubbmästare på 25 bröst (Skins)
(Formo Sportpriser) – redan utdelat

Rasmus Wetterborg

Seriesimspensionärer: (15 år, födda 2003)
(Simklubben Triton)

Siri Bokander
Moa Järnegren
Antonia Sandblom
Max Alm
Linus Forsgren
Jonathan Lindqvist
Arvid Nilsson

