
19th International Diving Meet Graz 
 

Efter uttagningarna i februari under tävlingen Gamma Cup i Stockholm så åkte sex stycken 
hoppare och två ledare för att representera Stockholms Simförbund till den internationella 
simhoppstävlingen International Diving Meet Graz i Österrike för att fightas mot sju andra 
nationer och även andra svenska klubbar. Laget bestod av två flickor i C-klass: Amanda 
Lundin (Polisens IF Simhopp) och Stella Lindqvist (SK Neptun), en B-tjej: Ellen Lind 
(Polisens IF Simhopp), en B-pojke: Richard Iliste (Polisens IF Simhopp) samt två A-pojkar: 
Simon Dimopoulos (Polisens IF Simhopp) och Jacob Stoltz (Polisens IF Simhopp). Tränare 
på plats var Norah Nyblaeus och Fideli Rosell från Polisens IF Simhopp. 
 

                                
                               Ett glatt lag innan invigningscermonin! 
 
 
Tävlingen gick av stapeln i den fina utomhuspoolen belägen med utsikt mot bergen. En del 
av hopparna hade aldrig hoppat utomhus förut vilket gjorde det hela än mer spännande. 
Vädret behandlade oss dock väl med strålande sol och värme från dag ett tills att sista 
tävlingen var genomförd.  
 
Vi plockar med oss en hel del fina resultat och medaljer från tävlingen, Amanda Lundin fick 
med sig ett guld i C-flickor höga hopp och ett brons från C-flickor en meter, Richard Iliste 
genomförde en mycket fin tävling på höga hopp B-pojkar och fick även han ta med sig ett 
guld sen ville inte Jacob Stoltz vara sämre på höga så även han rev i sina hopp och fick med 
sig ett silver, grattis! Utöver medaljer så har vi även fina poänger och personliga rekord som 
slogs och många nya erfarenheter för allihopa att ta med sig och jobba vidare med på 
hemmaplan.  
 
Sverige vann även bästa nation och får plocka med sig den fina pokalen hem efter en total 
utklassning av de andra nationerna, heja!  
 
Vi tackar GAK Diving för en väl genomförd tävling och hoppas att få uppleva härlig hoppning 
igen nästa år! 
 
/Tränare Fideli Rosell och Norah Nyblaeus 


