Björn Petterssons minnesfond
Björn Pettersson, en av legendarerna inom Svensk simning.

Vill du hedra Björn Petterssons minne och bidra till simsportens främjande är
du välkommen att skicka in bidrag till BG: 142-1437
1951 startades en ny period i Linköpings Allmänna Simsällskap. Björn Pettersson blev medlem i
föreningen, några år senare styrelsemedlem och även tränare i LASS. Björn blev föreningen trogen fram till
sin pensionering (2000). Under åren 1971 – 2000 var han fast anställd med följande varierande titlar på
visitkortet: kanslichef/klubbmanager/ klubbdirektör/elittränare. Björn var även ”pappa” till
eltidtagningssytem (föregångare till dagens GRODAN), statistikprogram och medlemsprogram samt LASS
hemsida.
I LASS arrangemangskalender för 2018 verkar fortfarande Björns anda genom att de två tävlingarna,
Filbyter Cup och NUSS (Nordiska UngdomsSimSpelen), finns i tävlingsprogrammet. Filbyter Cup
arrangerades första gången 1974 (Björn var ansvarig för denna tävlings uppkomst) och NUSS startades
1987 genom ett samarbete mellan Västerås SS, Örebro SA, LASS och Jönköpings SS.
Björns kunnande och engagemang som tränare i elitgruppen gav Svenska Mästerskap till föreningen under
många år. Simmare som är fostrade och uppväxta i LASS och som blev Svenska Mästare under hans
träning är bland annat: Anette Philipsson, Åsa Sandlund, Kikki Pettersson (Björns dotter), Karl-Erik Elias.
Anette Philipsson och Åsa Sandlund blev även OS-simmare under Björns goda tränarkunnande. Under
1980-talet var Björn landslagstränare under 3 EM och 1 VM och 1991 fick han motta RFs förtjänsttecken i
guld för sina goda insatser inom Svensk simning.
Vi i LASS minns Björn, som skulle fyllt 83 år, för alla de goda insatser som han gjort för vår förening oc h
för Svensk simning.
Stiftelsen Björn Pettersson Minnesfond är grundad på donationer till minne av Björn Pettersson
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja personer inom LASS simning som lever vidare i
hans anda, såsom simmare och tränare (även övrig medlem). Det handlar om att anstränga sig mer än
andra, offra lite mer för att vilja bli bäst eller få andra att: VÅGA - VILJA – KUNNA

Ärlighet – stå för sitt ord – ingen lämnas utanför
För främjandet av Stiftelsens ändamål utdelas årligen ett stipendium på ca 5000:- (max 10% av fondens
värde) till simmare och/eller tränare i LASS verksamhet. Styrelsen består av ordförande och två ledamöter,
samt två suppleanter. Styrelsemedlemmarna är från LASS och familjen Pettersson. En kommitté utses där
minst en tävlingstränare i LASS ingår. Kommittén och styrelsen utser sedan stipendiaten. Stipendiet delas
ut i samband med Filbyter Cup varje år.
STIPENDIATER
2018: Sixten Almén. Motivering: Sixten är killen som alltid tränar med tydligt fokus och ger allt i alla
lägen. Han är en god kamrat och lämnar ingen utanför. Sixten har en positiv syn på sitt idrottande och sina
kamrater.
2019: Konrad Ekström: Motivering: Konrad ger alltid allt i alla lägen. Han är en mycket god kamrat och
lämnar ingen utanför. Konrad har en mycket positiv attityd till sitt idrottande och sina kamrater och ser
alltid till att det är god stämning både i den egna gruppen men även bland de övriga simmarna.

