
Arena Sprint Meet, Burlöv  
Under helgen 1-3 februari var vi iväg på en tävling i Burlöv, Arena Sprint Meet. I truppen var  i 

endast tre simmare, William Bogren-Karlsson, Maria Davidsson och Levente Nagy  samt Erika 

som tränare. Det blev en helg med många lopp för ljungby simmarna.   

 

Maria simmade totalt 4 kanon lopp. Hon började helgen lugnare med endast ett lopp på 

lördagen, 50m bröstsim. Hon simmade in på tiden 41.34 vilket var ett personligt rekord. Under 

söndagens förmiddag hade hon det betydligt tajtare. Tre lopp skulle simmas 200m medley, 

50m ryggsim samt 50m fjärilsim. På samtliga lopp blev det fina personliga rekord. Mycket bra 

jobbat! 

 

William simmade sju distanser. Distanserna 50m bröstsim, 100 ryggsim, 50m frisim och 100m 

fjärilsim genomförde han på lördagen. Det blev en tuff förmiddag med flera lopp. Men alla 

loppen resulterade i personliga rekord samt en final simning på 100m ryggsim på 

eftermiddagen. Där slutade han 4:a och lyckades återigen putsa på sitt personliga rekord med 

ytterligare någon sekund.  

På söndagsförmiddagen simmade han de tre sista distanserna, 50m ryggsim, 50m fjärilsim 

samt 100m bröstsim. Även här blev det personliga rekord i samtliga grenar och en finalplats på 

50m ryggsim till eftermiddagen. Under final simningen slutade han 4:a och lyckades sänka sitt 

pers med en halv sekund till. Riktigt bra jobbat! 

 

Levente simmade åtta distanser. Fyra på lördagen (200m frisim, 50m bröstsim, 50m frisim, 

100m fjärilsim) Alla lopp resulterade i personliga rekord på förmiddagen samt finalplatser i 

samtliga grenar till eftermiddagen. I finalen kom han 7:a på 200m frisim, 2:a på 50m bröstsim, 

4:a på 50m frisim och 6:a på 100m fjärilsim. 2/4 av loppen resulterade i ytterligare slipning av 

hans personliga rekord.  

Efter en tuff lördag med åtta simmade lopp var det dax att inleda söndags förmiddagen med 

fyra lopp igen.  200m medley, 100m frisim, 50m fjärilsim, 50m bröstsim. På samtliga distanser 

lyckades han slå personliga rekord samt knipa en plats till finalen på alla distanser.  

På finalpasset blev det en 4:e plats på 200m medley, 5:a på 100 frisim, 1:a på 50m fjärilsim och 

6:a på 100m bröstsim. Efter 16st lopp var även hans helg slut. Riktigt starkt jobbat! 

 

Som tränare är det otroligt roligt när det går bra för dem i bassängen. På denna tävlingen 

lyckades dessa tre prestera något som inte brukar hända, det blev personliga rekord på ALLA 

försök simningar som simmades av Maria, Levente och William. Även ungefär hälften av alla 

finalsimningar som vi ställde upp i blev bättre tider än i försöken.  För att vara i början av 

säsongen är detta ett riktigt gott tecken inför denna kommande säsong i långbana.  

 

Jag tackar och bugar för dessa tre fantastiska simmare för den uppvisning de gjorde.  

//Tränare Erika 

 


