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Anders Björkholm visar upp Saferswimmer-bojen som han anser är ett perfekt redskap för simning på öppet vatten. ”Förutom säkerhetsaspekten så är dessutom bojen uppbyggd som en vattentät behållare där du kan 
förvara plånbok, bilnycklar med mera medan du simmar. Alla som simmar i öppet hav borde ha en Saferswimmer-boj”, säger han. FOTO: Christer Persson

Att kunna simma kan 
vara livsavgörande vid 
skarpt läge. Att dessutom 
klara av att simma i öp-
pet vatten under olika 
förutsättningar är än mer 
viktigt. Därför bör både 
unga och vuxna hålla sin 
simkunnighet i trim. 
–  Det är stor skillnad på 
att simma inomhus i bas-
säng jämfört med öppet 
vatten.

Detta menar Anders Björk-
holm som är tävlingsansva-
rig för Tylösand/Stockholm 
aquathlon och swim som 
gästat Tylösand varje som-
mar under de senaste tre 
åren. Hittills har över 200 
ungdomar i åldrarna 4–10 
år deltagit i Kids aquathlon 
och swim, som arrangeras i 
samband med tävlingarna.

– Simkunnighet är en 
färskvara oavsett ålder och 
inkluderar också att man vet 
hur man uppför sig vid och 
kring vatten, inomhus och 
utomhus under alla årstider, 
förklarar Anders Björkholm 
som gläds åt att så många 

barn och ungdomar besökt 
tävlingen för att ge prov på 
sin simkunnighet. Han för-
klarar att just simkunnig-
heten går som en röd tråd 
genom hela verksamheten.

– I Stockholm har ung-
domar från Halmstad stått 
på startlinjen tillsammans 
med internationella öppet 
vattensimmare som genom-
för 10 kilometer simning 
på mindre än två timmar. 
Och i Tylösand har de utan 
att tveka stått sida vid sida 
med medlemmar ur öppet 
vattenlandslaget och eliten 
i triathlon, säger han.

Negativ bild
Anders Björkholm anser att 
bilden av svenska folkets 
simkunnighet ofta blir fel-
aktig och negativ. Något han 
strävar efter att man inom 
Stockholm/Tylösand aqu-
athlon och swim ska ändra 
på. I stället vill man lyfta 
fram en annan sida.

– Vi glömmer lätt bort allt 
det fina och fantastiska som 
görs varje år runt om i Sve-
rige för att öka simkunnig-
heten bland folket. Fören-
ingarna gör ett jättearbete, 

och det är detta vi vill belysa 
förklarar Anders, som ser 
ett problem i att elever runt 
om i landet blir underkända 
i skolan på grund av att de 
inte klarar simningen.

– Simkunnighet definieras 
enligt skolplanen att eleven 
ska klara av att simma 200 
meter, varav 50 meter på 
rygg. Klarar man inte detta 
blir man inte godkänd. 
Därför vill vi sporra fler att 
utveckla och underhålla sin 
simkunnighet.

Viktigt med säkerhet
För att fler unga och vuxna 
ska få testa sin simkunnig-
het i öppet vatten har man 
utökat nästa års Tylösand 
aquathlon och swim till ett 
tre dagar långt event. För den 
som vill prova att simma på 
öppet vatten vill Anders 
Björkholm rekommendera 
Saferswimmer-bojen från 
International swimming 
hall of fame. 

– Saferswimmer-bojen är  
designad för säkerhet på 

öppet vatten. Bojen flyter 
bakom dig utan att störa din 
simning och gör dig synlig 
för båtförare, vattenskotrar 
med mera. I en nödsituation, 
till exempel om du skulle få 
kramp i benen, kan du an-
vända bojen som flythjälp, 
förklarar han och vill förtyd-
liga att man inte säljer bojen 
utan endast lånar ut.

Vem anser du bär ansvaret 
för barnens simkunnighet?
– De flesta skulle nog svara 

skolan. Men jag anser att det 
är de vuxnas ansvar. Det är 
varje förälders ansvar att se 
till att ens barn kan simma. 
Men vuxna är också ansva-
riga för sin egen simkun-
nighet, som inkluderar att 
man vet hur man beter sig i 
och vid vatten inomhus och 
utomhus under alla årets 
årstider, förklarar Anders 
Björkholm.
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Förening vill belysa vikten 
av simkunnighet hos unga

Inom Tylösand/Stockholm aquathlon och swim vill man lyfta fram det arbete föreningarna gör i Stockholm och Halmstad. ”Föreningarna har fina 
ungdomsprogram där simkunnighet i tidig ålder är ett fokus”, säger Anders Björkholm. FOTO: Privat 


