
UTMÄRKELSER 2014 
 
 

SIMKLUBBEN HAJENS HEDERSPRIS för poängmässigt bästa resultat under 2014 har erövrats av 
Emma Johansson, som uppnått 818 poäng på 50 meter fjärilsim med tiden 26,80 vid SM/JSM i Borås 
140705. 
 

BERGLUNDS MEDLEYPOKAL för poängmässigt bästa resultat i medley har i damklassen erövrats 
av Elin Lundgren för tiden 2.27,44 på 200 medley (626p) vid Grand Prix 3 i Jönköping 140426. I 
herrklassen går priset till Petter Fredriksson för tiden 2.00.69 på 200 medley (749p) vid SM/JSM i 
Stockholm 141120 
 

GUNILLA JONSSONS VANDRINGSPRIS på 400 frisim för damer har erövrats av Elin Lundgren. 
Elin får priset för tiden 4.44,73 vid Grand Prix 3 i Jönköping 140427. 
 

C.G. HÅKANSSONS VANDRINGSPRIS för poängmässigt bästa tid i fjärilssim har för damer 
erövrats av Emma Johansson med 818 poäng på 50 meter med tiden 26,80 vid SM/JSM i Borås 
140705. För herrar går priset till Petter Fredriksson med 526 poäng för tiden 26,99 på 50 meter vid 
SM/JSM i Stockholm 141120. Tiden var en mellantid på 200 medley. 
 

EVA OCH PETER HÅKANSSONS HEDERSPRIS för årets bästa tid på 100 meter fjärilsim har i år 
tilldelats Elin Lundgren i damklassen för tiden 1.07,27 vid Lödde Meet 140302. I herrklassen har 
samma pris tilldelats Petter Fredriksson för tiden 01.01,86 vid Sydsim Swim Meet i Burlöv 140405. 
 

ÅRETS HAJARE har för 2014 tilldelats Emma Johansson. Motiveringen lyder: För att stadigt ha tagit kliv 
framåt i utvecklingen under sina studieår i USA som vid SM/JSM i Borås kulminerade i karriärens första 
mästerskapsmedalj. Ett välförtjänt SM-brons på 50 fjäril med mycket snabba 26,80. En tid som hade räckt till 
semifinal på EM. Medaljen var klubbens första på senior-SM på 28 år och den första någonsin på damsidan. Hon är 
även en väldigt god förebild för alla övriga simmare när hon är hemma och simmar med oss. 
 
STANDARDMEDLAJER 
 
Brons: Elin Lundgren 100 fr 1.01.33 (50m) 
 Elin Lundgren 400 me 5.19.34 (50m) 
 
 Martin Rogmark 200 br 2.22,61 (25m) 
 
Silver: Petter Fredriksson 50 rygg 26,35 (50m) 
 Petter Fredriksson 400 me 4,24,98 (25m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


