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Mötets öppnande 
Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 
2008. Särskilt välkommen hälsades gästerna Rolf Carlsson SISU Idrottsutbildarna och Per-Axel 
Eriksson Sveriges Olympiska Kommitté. 

Parentation 
En tyst minut hölls för under året bortgångna simidrottsvänner. Särskilt uppmärksammades Rune 
Fohlström, Rune Ångström, Martin Escobar och Mats Hulting. 
 
En särskild hälsning sändes till simmarvännerna Lars Fjärrstad och Ninna Haag-Stegius som på 
grund av sjukdom inte kunde medverka på mötet. 

Utdelning av utmärkelser 
Medaljnämndens ordförande Stig Ohlsson förrättade utdelning av utmärkelser. 
  
Guldmedalj 
Marianne Hörding, Väsby 
Gunnar Cornelius, Ronneby 
Gunnar Fornander, Stockholm 
Bengt Lundell, Väsby 
Kenneth Magnusson, Väsby 
Kjellåke Nordström, Visby 
Sören Stegius, Solna 
Leif Söderdahl, Visby 
Jan Ulmander, Uppsala 
 
Förgyllt förtjänsttecken 

Börje Jacobsson, Ekerö 

Silverplakett 

Kjell Gyllensten, Eriksdalsbadet 
 
Diplom 

Sofia Garametsos, Linköping 
Marcus Ekman, Stockholm 
Lars Borgudd, Lund 
Maria Ceder, Mölndal 
Mats Eriksson, Örebro 
Henrik Forsberg, Stockholm 
Jens Fridorff, Nyköping 
Bo Jonsson, Hudiksvall 
Björn Lindquist, Lund 
 
Sven von Holst delade ut pokaler till 2007 års bästa simidrottsförening, Linköping ASS. 
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Inledningsanförande 
Sven von Holst sammanfattade verksamhetsåret 2007 och förklarade den formella delen av 
årsmötet öppnat. 

§ 1 
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

Fullmaktsgranskning hade gjorts i samband med kvitterande av röstkort och Jan Olsson 
förrättade upprop med den signerade ombudsförteckningen som underlag.  

Förbundsmötet beslöt att fastställa den justerade röstlängden enligt nedan: 

Distrikt Antal röster Ombud Antal röster 
Blekinge 1 Ulf Hanson 1 
Dalarna 2 Peter Larsson 2 
Gotland 1 Leif Söderdahl 1 
Gästrikland 1 - - 
Hälsingland 1 - - 
Medelpad 1 - - 
Mellannorrland 2 Ola Andersson 2 
Norrbotten 1 Stigbjörn Åhman 1 
Närke/Västmanland 2 Tommy Carlsson 1 
  Björn Cederlind 1 
Skåne 7 Bengt Axeldahl 1 
  Bertil Ek 1 
  Stig-Arne Holmgren 2 
  Erik Persson 3 
Småland 5 - - 
Stockholm 6 Jan Karlsson 2 
  Titti Höjdén 2 
  Ann-Kristin Östlund 

Farrants 
2 

Södermanland 2 - - 
Uppland 2 Bo Andersson 2  
Värmland 2 - - 
Västerbotten 2 Maria Johansson 2 
Västsvenska 7 Stefan Adlerborn 3 
  Ingmar Lundström 4 
Östergötland 2 Roland Fredriksson 1 
  Björn Pettersson 1 
Antal röster distrikt 47  35 
   
Föreningar Antal röster Ombud Antal röster 
Göteborg Sim 1 Hans Janzon 1 
Helsingborgs S 1 Susanne Brokop 1 
Järfälla S 1 Anette Bruhn 1 
Jönköpings SS 1 Christer Junefelt 1 
LASS 1 - - 
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Malmö KK 1 Paul Alfons 1 
SK Neptun 1 Michael Mathsson 1 
Polisens IF 1 Annika Goos-Nilsson 1 
Sjöbo SS 1 - - 
SS Skäret 1 - - 
SK Ran 1 - - 
Spårvägen Sim 1 Ensio Andersson 1 
Sundsvalls SS 1 - - 
Södertörns SS 1 Leif Björklund 1 
Täby Sim 1 Carl-Johan Hellman 1 
Upsala S 1 Arne Berlin 1 
Väsby SS 1 Kenneth Magnusson 1 
Västerås SS 1 Kjell Andersson 1 
Ystad SS 1 - - 
Örebro SA 1 Jonas Johnsson 1 
Antal röster föreningar 20  14  
Totalt antal röster  49  

§ 2 
Fråga om mötets behöriga utlysande 

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst. 

§ 3 
Val av mötesfunktionärer 

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande Stig-Arne Holmgren. 

a) Ordförande för mötet 
Förbundsmötet beslöt att välja Björn Lindquist, Lund, till ordförande för mötet och Sven 
von Holst överlämnade ordet och ordförandeklubban till Björn Lindquist, som tackade för 
förtroendet. 

b) Sekreterare för mötet 
Förbundsmötet beslöt att välja förbundets generalsekreterare Jan Olsson till 
mötessekreterare. 

c) Två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 
Förbundsmötet beslöt att välja Eric Persson Skåne och Ingmar Lundström Västsvenska att 
jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 

d) Erforderligt antal rösträknare, andra än justerarna 
Förbundsmötet beslöt att välja Annika Svanström och Lasse Modin till rösträknare. 

§ 4 
Godkännande av föredragningslista 

Förbundsmötet beslöt att godkänna föredragningslistan. 

§ 5 
Redovisning av SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår 
Ordförande Sven von Holst redovisade styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2007. Ombuden 
hade i förväg erhållit Svenska Simförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning, 2007. 
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Verksamhetsberättelsen genomgicks sida för sida av mötesordföranden och lades till 
handlingarna med nedanstående tillägg:  

• Sid 36, Organisation, Ansvarsnämnden. Komplettering: Folke Hammarström 

§ 6 
Redovisning av SSF-styrelsens förvaltningsberättelse 
(samt revisorernas eventuella synpunkter på verksamhetsåret) 

Ordförande Sven von Holst redovisade styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2007.  
Revisor Bertil Raue orienterade årsmötet i förvaltningsberättelsen med årets resultat- och 
balansräkning samt gjorde jämförelser med tidigare år. 

Beslut om godkännande av förvaltningsberättelsen hänsköts till punkt 11. 

§ 7 
Revisorernas berättelse för senaste verksamhetsåret 

Revisor Bertil Raue läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007. 

Förbundsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 
Kandidatpresentation för val enligt punkterna 13-17 

Valberedningen föreslog: 

• Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för ett år: 
Sven von Holst, Falun   omval 

• Val av fyra ledamöter i styrelsen för två år: 
Rolf Alm, Västerås    omval 
Marcus Ekman, Stockholm   omval 
Pia Zätterstöm, Stockholm   omval 
Eva-Marie Håkansson, Åhus   nyval 

• Val av revisor och en revisorssuppleant för ett år: 
Bertil Raue, Svedala    omval 
Ulrika Backenskiöld, Höllviken   omval 

 

Under punkten kandidatnominering till ansvarsnämnden tog Sven von Holst över som 
mötesordförande då den valde mötesordföranden Björn Lindquist var en av de föreslagna.  
Valberedningen föreslog: 

• Val av Ansvarsnämnd för ett år: 
Ordförande:     
Jan Ulmander, Uppsala   omval 
 
Björn Lindquist, Lund   omval 
Maria Ceder, Mölndal   omval 
Folke Hammarström, Västerhaninge  omval 
Claes Tollin, Jönköping   omval  
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Valberedningen meddelade att alla nuvarande ledamöter står till förfogande för omval. 
• Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte: 

Ordförande: 
 Stig-Arne Holmgren, Malmö   omval 

Ledamöter: 
 Birgitta Björk, Uppsala   omval 
 Monica Grote, Göteborg   omval 
 Börje Jacobsson, Stockholm   omval 
 Jonas Henrysson, Stockholm   omval 

Från mötets ombud lämnades följande förslag till ledamöter i valberedning: 

 Ledamot: 
 Ensio Andersson, Stockholm   nyval 
  

Beslut i frågan om val av förbundsstyrelse, ansvarsnämnd, revisorer samt valberedning enligt 
ovan hänsköts till punkt 13-17. 

§ 9 
Genomgång av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 117, 

ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet  
samt förslag till årsavgift för 2009 

Propositioner 
Jan Nordlund, Svenska Simförbundets regelkommitté, redogjorde för styrelsens propositioner till 
Simförbundsmötet 2008: 

1. Proposition Kap 1 
2. Proposition Kap 2 
3. Proposition Kap 3 

Motioner 

Motion från SOIK Hellas avseende förändrad poängberäkning för Masters-SM. 

Styrelsen yrkade avslag på motionen. 

Förslag till årsavgifter för 2009 

Jan Olsson informerade om att förbundsstyrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2009. 
 

Beslut om propositionerna, motionen enligt ovan hänsköts till punkt 20 samt årsavgift till punkt 19. 

 

§ 10 
Presentation av övriga ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades. 
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Årsmötet ajournerades och förhandlingarna återupptogs söndagen den 27 april  

§ 11 
Godkännande av SSF-styrelsens förvaltningsberättelse 

Förbundsmötet beslöt att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse inkluderande 
årsredovisning, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse och lägga dem till 
handlingarna. 
Susanne Brokop deltog inte i beslutet. 

§ 12 
Frågan om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning 

Förbundsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
Susanne Brokop deltog inte i beslutet. 

§ 13 
Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för 1 år 

Förbundsmötet beslöt att omvälja Sven von Holst till förbundsordförande, samt ordförande i 
SSF-styrelsen för ett år. 

§ 14 
Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år 

Förbundsmötet beslöt att omvälja Rolf Alm, Västerås, Marcus Ekman, Stockholm, Pia 
Zätterström, Stockholm samt nyvälja Eva-Marie Håkansson, Åhus till ledamöter i styrelsen för 
två år. 

§ 15 
Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för 1 år 

Förbundsmötet beslöt att omvälja Bertil Raue, Svedala, för ett år samt som revisorssuppleant 
välja Ulrika Backenskiöld, Höllviken för ett år.  
Susanne Brokop deltog inte i beslutet. 

§ 16 
Val av ordförande och 4 ledamöter i ansvarsnämnden för ett år 

Under denna punkt tog Sven von Holst över som mötesordförande då den valde 
mötesordföranden Björn Lindquist var en av de föreslagna.  
 
Förbundsmötet beslöt att välja Jan Ulmander, Uppsala till ordförande i ansvarsnämnden för ett 
år. 
Förbundsmötet beslöt att omvälja Björn Lindquist, Lund, Maria Ceder, Mölndal, Folke 
Hammarström, Västerhaninge, Claes Tollin, Jönköping för ett år. 
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§ 17 
Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte  
Från mötets ombud lämnades följande förslag till ledamöter i valberedningen: 
Annika Gustafsson, Stockholm och Peter Larsson, Borlänge. Jonas Henryssons, Birgitta Björks 
och Ensio Anderssons kandidaturer återtogs. 
 
Förbundsmötet beslöt att omvälja Stig-Arne Holmgren, Malmö till ordförande i valberedningen 
för ett år.  
Förbundsmötet beslöt att omvälja Börje Jacobsson, Stockholm, Monika Grote, Göteborg samt att 
nyvälja Annika Gustafsson, Stockholm och Peter Larsson, Borlänge till ledamöter i 
valberedningen för ett år. 
 

§ 18 
Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF 

Förbundsmötet beslöt att anta Svenska Simförbundets hemsida www.simforbundet.se som 
officiellt kungörelseorgan, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

§ 19 
Fastställande av årsavgift för 2009 

Förbundsmötet beslöt att årsavgiften 2009 skall vara: 
 fast avgift på 500 kronor för medlemsföreningar 
 fast avgift på 100 kronor för övriga medlemsföreningar 

rörlig avgift på 10 kr/registrerad medlem i medlemsförening att utgå för högst 3000 
medlemmar per förening 

Förbundsmötet beslöt att licensavgiften 2009 för simmare, konstsimmare, simhoppare, 
vattenpolospelare skall vara: 
 150 kronor för barn 12 år och yngre 
 225 kronor för ungdom 13-16 år 
 300 kronor för 17 år och äldre 
 300 kronor för masterssimidrottare  
 

§ 20 
Beslut angående ärenden som anges i regel 117 samt ärenden som av SSF-

styrelsen hänskjutits till mötet 
Propositioner 
Proposition Kap 1 
Kenneth Magnusson, Väsby SS yrkade att får skall ändras till ska i § 118 samt att texten ”Mötet 
ska hållas senast 45 dagar efter det kravet framställts till SSF-styrelsen”, skall läggas till. 
 
• Årsmötet beslöt, att enhälligt bifalla ändring av förbundets stadgar kapitel 1 med föreslagna 

justeringar enligt bilagt angivna texter. 
 
 



 
Protokoll fört vid Simförbundsmötet  

 den 26-27 april 2008, Scandic Infra City, Upplands Väsby 

Sidan 8 av 9 

Proposition Kap 2 
• Årsmötet beslöt, att enhälligt bifalla ändring av förbundets stadgar kapitel 2 enligt bilagt 

angivna texter. 
 
Proposition Kap 3 
Kenneth Magnusson, Väsby SS och Jan Karlsson Stockholms SF yrkade avslag på den 
föreslagna förändringen av § 308 samt föreslog att SSF-styrelsen skall besluta om 
finalkvalificering i Sim-SM inför varje år. 
 
• Årsmötet beslöt med undantag av § 308 att enhälligt bifalla ändring av förbundets stadgar 

kapitel 3 med föreslagna justeringar enligt bilagt angivna texter. 
 Årsmötet beslöt efter omröstning med röstsiffrorna 22-21 att avslå föreslagen ändring av § 
 308. 

Årsmötet beslöt att göra ett tillägg till § 308 att SSF-styrelsen ska för enskilt mästerskap eller för 
samtliga mästerskap under ett kalenderår bestämma om kvalificering till final ska ske från 
semifinal eller direkt från försökstävling. (gäller mästerskapstävlingar fr o m 2009-01-01). 
 
 

Motion nr 1 

• Årsmötet beslöt att avslå motion från SOIK Hellas avseende förändrad poängberäkning för 
Masters-SM. 

 

§ 21 
Redovisning av såväl lång- som kortsiktiga mål och ekonomisk 

planering 
SSF ordförande, Sven von Holst, redovisade kort- och långsiktiga mål samt ekonomisk 
planering.  

§ 22 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Björn Lindquist tackade för intresset och överlämnade klubban till ordförande 
Sven von Holst. 

Sven von Holst framförde ett tack till kansliet för ett välarrangerat möte. Han tackade även 
mötesordföranden Björn Lindquist. och de avgående ledamöterna i valberedningen, Birgitta 
Björk och Jonas Henrysson. 

Sven von Holst avtackade avgående styrelseledamoten Sofia Garametsos och överlämnade 
blommor och en tavla med simhoppsmotiv. 

Avslutningsvis tackade Sven von Holst årsmötesdeltagarna för ett givande samarbete, önskade 
alla lycka till och förklarade simförbundsmötet 2008 avslutat. 
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Vid protokollet Justeras 
     

Jan Olsson Björn Lindquist Eric Persson  Ingmar Lundström 
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KAP. 1    STADGAR 
 
GRUNDLÄGGANDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
101   SIMFÖRBUNDET 
 
Svenska Simförbundet (SSF), med till sig anslutna föreningar för simidrott, tillhör Sveriges Riksidrottsförbund 
(RF) och har som SF för simidrott huvudansvar för simidrottens totala utveckling. 
 
SSF har till uppgift  
-  att verka för simidrottens utveckling i Sverige 
-  att handlägga för simidrotten i Sverige gemensamma angelägenheter 
-  att främja och samordna svensk simidrott internationellt. 
 
De olika simidrotterna är simning, simhopp, vattenpolo, konstsim, simning i öppet vatten samt masters. 
 
Med simidrottare avses i dessa stadgar utövare av simidrott. Avses endast utövare av någon av de olika 
simidrotterna används begreppen simmare, simhoppare, vattenpolospelare, konstsimmare och simmare i öppet 
vatten, Avses masters används begreppet masters tillsammans med någon av de övriga begreppen. 
 
SSF ansvarsområde omfattar babysim, simlekskolor, simskolor, teknikskolor och livräddning samt ungdoms-, 
motions- och tävlingsverksamhet i simning, simhopp, vattenpolo, konstsim simning i öppet vatten och masters. 
 
SSF regionala organ är simdistrikten (SDF). Ett SDF består av de föreningar, som är medlemmar i SSF och som 
har sin hemort inom distriktets område. 
 
 
102   FINA, LEN och NSF 
 
SSF är medlem av Federation Internationale de Natation, FINA, Ligue Européenne de Natation, LEN och 
Nordiska Simförbundet, NSF. 
 
 
103   STADGAR OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 
SSF bedriver sin verksamhet enl. av ordinarie SSF-möte antagna stadgar och tävlingsbestämmelser. 
 
Tävlingsbestämmelser i kap. 4–10, vilka överensstämmer med av FINA antagna bestämmelser får beslutas av 
SSF-styrelsen. 
 
 
104   MEDLEMSKAP I SSF 
 
Ansökan om medlemskap i SSF, upprättad enl. RF anvisningar, sänds tillsammans med föreningens stadgar och 
årsavgifter till SSF, som beslutar om medlemskap. 
 
För medlemskap fordras att föreningens stadgar är upprättade på grundval av  RF normalstadgar för idrotts-
föreningar, att föreningen erlagt årsavgift/er för det löpande verksamhetsåret samt att föreningens namn inte 
bedöms olämpligt eller kan förväxlas med förening, som redan är medlem i RF. 
 
Förening som är medlem i SSF omfattas av vad som gäller enligt RF, SSF och SDF stadgar. SSF indelar sina 
medlemsföreningar i två kategorier, medlemsförening och övrig medlemsförening. 
 
Medlemsförening är en förening, vars syfte är att inom simidrott 
bedriva verksamhet inom något av följande områden 
 -   tävlingsverksamhet, 
 -   träningsverksamhet 
eller inte endast tillfällig 
 -   utbildningsverksamhet eller 
 -   kursverksamhet. 
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Övrig medlemsförening är en förening, vars hela verksamhet är av endast tillfällig eller säsongsmässig 
karaktär, t.ex. sommarsimskola. 
 
I föreningens namn får inte ingå ordet ”förbund”. 
 
För att bibehålla sitt medlemskap i SSF ska föreningen årligen före april månas utgång, vid äventyr av 
förseningsavgift om 500 kr., sända in sin verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret till SSF. 
Verksamhetsberättelsen ska innehålla minst de uppgifter SSF-styrelsen föreskriver. Föreningens ska dessutom 
före oktober månads utgång till SSF erlägga årsavgift/er för efterföljande år. 
 
Förening, som önskar utträde ur SSF, ska göra skriftlig anmälan härom till SSF-styrelsen. Utan att sådan 
anmälan föreligger kan SSF utesluta förening, om den – oaktat påminnelser – under 2 år underlåter att följa vad 
som föreskrivs i SSF eller RF stadgar. 
 
Beträffande förenings rättigheter och skyldigheter i övrigt gentemot RF, SSF, DF och SDF hänvisas till 8 kap. 
RF stadgar. 
 
 
105   BESLUTANDE ORGAN 
 
SSF beslutande organ är SSF-mötet och extra SSF-möte. När SSF möte ej är samlat, är SSF-styrelsen 
beslutande organ. 
 
 
106   RÖSTLÄNGD, VALBARHET 
 
Röstlängd för SSF-möte fastställs av SSF-styrelsen årligen före den 15 januari i samråd med SDF. 
 
Röstlängden upptar distriktsvis de föreningar, som har sin hemort inom respektive SDF-område. 
 
Röstlängden ska även uppta de vid närmast föregående års svenska mästerskap för seniorer, juniorer och 
ungdom totalt, genom poängberäkning enl. regel 310, 20 bästa föreningarna. 
 
En förening får upptas i röstlängden endast om den fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot RF och SSF samt 
fullgjort de skyldigheter mot SDF, vilka bestäms på SDF-möte. 
 
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd fastställts. 
 
Ledamot i SSF- eller SDF-styrelse är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 
 
Beträffande hinder mot valbarhet i övrigt gäller 3 kap. 1 § RFstadgar i tillämpliga delar. 
 
 
107   BESLUT, OMRÖSTNING 
 
För bifall till ändring i 1 kap, Stadgar fordras beslut av ordinarie SSF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 
 
Beslut om upplösning av SSF fordrar minst 2/3 av antalet avgivna röster två på varandra följande ordinarie SSF-
möten. 
 
Beslut fattade av SSF-mötet gäller från mötets avslutande och beslut av SSF-styrelsen avseende 
tävlingsbestämmelser i 4-10 kap. gäller från publiceringen i SSF officiella organ, om inte annat sägs i beslutet. 
 
Omröstning sker öppet. Val ska dock ske med slutna sedlar, när röstberättigat ombud så begär.  
 
Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. 
 
Vid val ska vid lika röstetal lotten avgöra. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, 
som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad ska lotten avgöra. 
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SSF-styrelsens ordförande och ledamöter samt revisor har vid mötet yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, 
om vederbörande inte har fullmakt som ombud för SDF eller röstberättigad förening. 
 
Ledamot av SSF-styrelsen, som är ombud, får inte delta i beslut vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, vid 
val av revisor eller vid avgörande av fråga, för vilken ledamoten som styrelsemedlem är ansvarig. 
 
 
108   ADJUNGERING AV STYRELSELEDAMOT 
 
Styrelse inom SSF eller dess organisationer får kalla enskild person till adjungerad ledamot inom styrelsen. 
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen. 
 
 
109   LEGITIMATIONSKORT 
 
Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m.fl. har fritt tillträde till av SSF och dess organisationer anordnade 
tävlingar, uppvisningar och övningar i simidrott enl följande bestämmelser. 
 
1.  Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer och nämnder samt revisor – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas 
av SSF 
 
2.  Innehavare av SSF hedersmärke eller dess förtjänstmedalj i guld – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av 
SSF. 
 
3.  SSF personal och ansvariga landslagstränae – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF 
 
4.  Ledamöterna av SDF-styrelse och SDF-revisor – till alla tävlingar inom SDF. Kort utfärdas av SSF-
styrelsen. 
 
5.  Förbundsfunktionärer till alla tävlingar inom den simidrott där vederbörande är förbundsfunktionär. Kort 
utfärdas av SSF. 
 
SSF äger, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt annan betr. tävlingar m.m. inom SSF. 
 
Legitimationskort får av arrangör ersättas med biljetter, vilka efter kungörelse på begäran utlämnas i den mån så 
är möjligt. Vid sådant tillfälle gäller inte legitimationskort. 
 
Innehavare av legitimationskort kan inte kräva sittplats. 
 
För fritt tillträde till tävling och uppvisning för ledamöter av RF- och DF-organ se RF:s stadgar 3 kap. 6 § med 
kommentarer. 
 
 
SSF-mötet 
 
111   SAMMANSÄTTNING, OMBUD, BESLUTSMÄSSIGHET 

SSF-möte och extra SSF-möte är SSF högsta beslutande organ. SSF-möte består av ombud för SDF och de vid 
närmast föregående års svenska mästerskap för seniorer, juniorer och ungdom och masters 20 bästa 
föreningarna. 

Varje SDF äger utse ombud för varje påbörjat 10-tal röstberättigade 
föreningar inom SDF, enligt följande: 

1-9 föreningar 1 ombud 
10-19 föreningar 2 ombud 
20-29 föreningar 4 ombud 
30-39 föreningar 5 ombud 
40-49 föreningar 6 ombud 
50-59 föreningar 7 ombud 
60 eller fler föreningar 8 ombud 
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Ombud utses vid ordinarie SDF-möte. 

Var och en av de 20 bästa föreningarna enl bestämmelserna i regel 106 har rätt att låta sig representeras vid SSF-
möte av 1 ombud med 1 röst. Sådant ombud ska tillhöra den förening det representerar. 

Varje ombud ska inge fullmakt undertecknad av ordföranden och sekreteraren i den organisation, som ombudet 
representerar. Fullmakten ska angiva antalet röster. Ombud får representera endast en organisation. 

SSF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltager i mötets 
beslut. 
 
 
112   YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 

 
Yttrande- och förslagsrätt vid SSF-möte har utöver ombuden ledamot av SSF-styrelsen, revisor, ordförandena i 
kommittéer och nämnder, generalsekreterare (GS) samt motionär vad avser egen motion. 
 
Yttranderätt har representanter för RF, tjänstemän i SSF och representant(er) utsedd(a) av inom SSF 
verksam(ma) tränarorganisation(er). 
SSF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet 
 
113   TIDPUNKT, KALLELSE 
 
Regeln ej ändrad. 
 
 
114   RÖSTRÄTT 
 
Rösträtt vid SSF-möte bestäms genom den röstlängd som upprättas vid SSF-mötet. I röstlängden ska anges 
ombudets namn och den organisation ombudet representerar med vilket röstetal. 
 
 
115   FÖREDRAGNINGSLISTA 
Vid ordinarie SSF-möte ska följande ärenden förekomma. 
 
1.  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 
2.  Fråga om mötets behöriga utlysande 
3.  Val av ordförande för mötet 
4.  Val av sekreterare för mötet 
5.  Val av 2 justerare 
6.  Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justerare 
7.  SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår 
8.  SSF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsår 
9.  Revisorns berättelse för samma tid 
10. Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning 
11 Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för 1 år 
12. Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år 
13. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för 1 år 
14. Val av ordförande, vice ordförande och 3 ledamöter i Ansvarsnämnden  för 1 år 
15. Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte 
16. Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF 
17. Fastställande av årsavgifter 
18. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering 
19. Behandling av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 117 samt av ärenden som av SSF-
styrelsen hänskjutits till mötet. 
 
 
116   VALBEREDNING 
 
Valberedningen ska vara sammansatt av en ordförande och 4 ledamöter, samtliga valda vid föregående SSF-
möte. Antalet ledamöter ska vara jämnt fördelade mellan könen. Valberedningen sammanträder på kallelse av 
ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SSF. 
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Valberedningen ska senast den 1 december skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de 
är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden. 
 
Senast 12 veckor före SSF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela SDF och övriga röstberättigade 
organisationer, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur och uppmana dem att senast 8 veckor före SSF-
mötet skriftligen till valberedningen inkomma med förslag till kandidater för punkterna 11–15 i 
föredragningslistan för SSF-mötet. Valberedningen får inge egna förslag. 
 
Valberedningen ska med ledning av inkomna och egna förslag till kandidater göra upp ett fullständigt förslag 
betr. vart och ett av valen. 
 
Detta förslag ska senast 14 dagar före SSF-mötet, samtidigt med föredragningslistan, skriftligen delges samtliga 
vid mötet röstberättigade organisationer. Förslaget ska åtföljas av en fullständig förteckning på de kandidater, 
som nominerats. 
 
Före varje val enl punkterna 11–15 i föredragningslistan ska valberedningens ordförande meddela mötet 
valberedningens förslag. 
 
Ombuden har därefter möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna 
kandidater. 
 
Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Besluten protokollförs. Efter SSF-mötet överlämnas protokollet till 
SSF-styrelsen. 
 
 
117   FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID SSF-MÖTET 
 
Förslag till ärenden vid SSF-möte ska vara SSF-styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 januari. Rätt att lämna 
förslag har SDF, förening upptagen i gällande röstlängd samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag 
från medlem insänds genom vederbörande förening med dess utlåtande. 
 
SSF kommittéer och nämnder har rätt att lämna förslag till ändringar eller tillägg i de regler, som omfattar resp 
kommittés verksamhetsområden. Sådana förslag kan efter beslut av SSF-styrelsen hänskjutas till SSF-mötet 
 
 
118   EXTRA SSF-MÖTE 
 
SSF-styrelsen ska, då den finner det erforderligt eller då minst 1/3 av vid senaste SSF-mötet röstberättigade 
organisationer kräver det, sammankalla extra SSF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det kravet 
framställts till SSF-styrelsen. Röstberättigade organisationer företräds av ombud enl regel 111. Sådant möte får 
inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår. 
 
Vid extra SSF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
 
Kallelse till extra SSF-möte sänds tillsammans med föredragningslistan till röstberättigade organisationer senast 
20 dagar före mötet. 
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SSF-styrelsen 
 
121   SAMMANSÄTTNING, KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET 
 
SSF-styrelsen är, då SSF-mötet inte är samlat, SSF beslutande organ. 
 
SSF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och 8 ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat 
mellan män och kvinnor, dock ska minst 3 vara kvinnor och 3 män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och 
tillsätter sekreterare. 
 
Instruktion för generalsekreteraren  (GS) fastställs av SSF-styrelsen. GS är föredragande i styrelsen, har 
yttranderätt men inte rösträtt och äger få sin särskilda mening antecknad i styrelsens protokoll. 
 
SSF-styrelsen kan utse ett verkställande utskott (VU). VU består av ordförande och 2 ledamöter, varav 
ordföranden ska vara styrelseledamot. Styrelsen får i särskilt beslut delegera handläggning av löpande ärenden 
till kansli och VU. 
 
SSF-styrelsen får utse kommittéer och nämnder som behövs för verksamheten. 
 
SSF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden enl. dennes bestämmande eller då minst 4 ledamöter 
begär det. 
 
SSF-styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast 4 dagar i förväg och minst 5 ledamöter är 
närvarande. Kallelsen ska innehålla föredragningslista. 
 
Ledamot ska omedelbart anmäla hinder att delta i sammanträde. 
 
Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter ledamöternas hörande. Sådant 
beslut ska protokollföras. 
 
 
122   SSF-STYRELSENS ÅLIGGANDEN 
 
Det åligger SSF styrelsen att 
 
1.  verka för simidrottens utveckling, tillvarata SSF intressen och övervaka  efterlevnaden av SSF-stadgar och 
tävlingsbestämmelser. 
 
2.  verkställa SSF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SSF-möte 
 
3.  förvalta och ansvara för SSF medel   
 
4.  tillsätta representanter i styrelser och organ, där SSF är representerat 
 
5.  fastställa SSF-kansliets organisation och tillsätta generalsekreterare (GS) 
 
6.  avgöra ansökningar om medlemskap i och utträde ur SSF 
 
7.  handha och övervaka representation av svensk simidrott 
 
8.  avgöra ansökningar om anordnande av och deltagande i internationella tävlingar 
 
9.  besluta om förbundets utmärkelser enl. vad som sägs i regel 172 tredje stycket 
 
10.  godkänna svenska rekord och besluta om SSF standardmedalj i guld enl regel 282 A, B och E 
 
11.  fullgöra de åligganden som anges i 11 kap. 4 § RF stadgar 
 
12.  utöva prövningsrätt i ärenden som stadgas i 15 kap. 2 § i RF stadgar 
 
13.  redovisa långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SSF-mötet 
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123   VERKSAMHETS-, RÄKENSKAPS- OCH ARBETSÅR 
 
SSF verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. SSF-styrelsens arbetsår omfattar 
tiden mellan två på varandra följande ordinarie SSF-möten. 
 
 
124   REVISOR, REVISION 
 
SSF förvaltning och räkenskaper revideras av 1 revisor. Revisorn ska ha tillgång till SSF handlingar och har rätt 
att närvara vid SSF-styrelsens sammanträden 
 
SSF-styrelsens räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorn senast 1 månad före SSF-mötet och ska 
efter verkställd revision med revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SSF-mötet. 
 

 
Verkställande utskottet (VU) 

 
125   SAMMANTRÄDEN, BESLUTSMÄSSIGHET 
 
VU sammanträder på kallelse av sin ordförande när denne finner det nödvändigt eller då 2 utskottsledamöter 
begär det. Kallelse till sammanträde ska ske senast 3 dagar i förväg. 
 
VU är beslutsmässigt då 2 ledamöter är närvarande. De måste då vara ense om besluten. 
 
VU-beslut ska anmälas till SSF-styrelsen senast vid nästa styrelsesammanträde. 
 
 
Bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF stadgar och överklagande av beslut som inte avser 
bestraffningsärende 
 
131   SSF BESTRAFFNINGSRÄTT 
 
Utöver vad som följer av 14 kap. 8 § RF stadgar ska bestraffningsrätten vara förbehållen SSF om ärendet rör 
någon, som representerat SSF, eller deltagit i av SSF arrangerad tävling eller uppvisning, eller rör förseelse i 
anslutning till sådan tävling eller uppvisning, eller avser förseelse mot representationsbestämmelserna. 
 
 
132   SSF ANSVARSNÄMND 
 
SSF bestraffningsrätt enl. 14 kap. RF stadgar utövas av SSF ansvarsnämnd. 
 
Nämnden beslutar i ärende om överklagande av beslut, som enl. 15 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 
punkterna 1 och 3 RF stadgar samt enl. regel 278 ska överklagas hos SSF. 
 
Nämnden består av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter. I nämnden ska ingå såväl kvinnor som 
män. Ledamot av nämnden får inte vara ledamot av SSF- eller SDF-styrelse eller av SSF Regelkommitté. 
 
Nämnden ska sammanträda på kallelse av ordföranden och är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast 4 
dagar före sammanträdet och minst 3 ledamöter är närvarande. 
 
Om ordförande finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. 

 
Vad som här sägs om ordförande gäller även vice ordföranden när denne inträder som ordförande. 
 
Nämnden har sitt kansli hos SSF. 
 
För nämndens verksamhet i övrigt gäller vad som sägs i RF stadgar. 
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133   BÖTER 
 
Böter enligt 14 kap. 5 § RF stadgar får åläggas enskild person med högst 1 000 kr. 
 
 
SSF-distrikt (SDF) 
 
141   VERKSAMHETSOMRÅDE, NAMN OCH SAMMANSÄTTNING 
 
SDF verksamhetsområde omfattar ett eller flera DF eller ett eller flera län, Avvikelse härifrån får förekomma efter 
godkännande av RS.  
 
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SSF och som har sin hemort inom SDF geografiska område. 
 
Inom SSF ska finnas minst 6 och högst 20 SDF. 
 
Sammanslagning av SDF eller annan förändring av SDF verksamhetsområde ska, liksom ändring av en 
förenings, en kommuns, ett läns eller del av ett läns distriktstillhörighet, godkännas av SSF-mötet, med 
tillämpning av den beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sammanslagning som initierats av SDF själva 
kan beslutas av SSF-styrelsen.. 
 
SSF-styrelsen godkänner SDF namn efter hörande av RF. 
 
Indelningen i SDF ska vara oförändrad under ett kalenderår. Indelningen ska publiceras i SSF officiella 
kungörelseorgan senast vid kalenderårets ingång. 
 
 
142   BESLUTANDE ORGAN 
 
SDF beslutande organ är SDF-möte och extra SDF-möte samt SDF-styrelsen när SDF-möte inte är samlat 
 
 
SDF-möte 
 
143   SAMMANSÄTTNING, OMBUD, BESLUTSMÄSSIGHET 
 
SDF-möte och extra SDF-möte är SDF högsta beslutande organ. SDF-möte består av 
ombud för SDF-föreningar. 
 
SDF-möte och extra SDF-möte är SDF högsta beslutande organ. SDF-möte består av 
ombud för föreningar med hemort i SDF. 
 
Varje förening får utse högst 2 ombud, vilka ska vara medlemmar i föreningen. 
 
Ombud får representera endast en förening. 
 
SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i rätt ordning, deltar i mötets beslut. 
 
Ledamot av SDF-styrelsen, som är ombud, har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning, vid val av revisor eller vid avgörande av fråga, för vilken ledamoten som medlem av styrelsen är 
ansvarig. 
 
 
144   YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 
 
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte har utöver ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, DF- och SDF-revisor 
samt motionär vad avser egen motion. 
 
Yttranderätt har RF-, SSF- och DF-representanter. 
 
SDF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet.  



 9

145   TIDPUNKT, KALLELSE 
 
Regeln är oförändrad. 
 
146   RÖSTRÄTT 

Rösträtt vid SDF-möte bestäms av den röstlängd som, med ledning av den röstlängd som upprättats av SSF enl 
regel 106, upprättas av SDF-styrelsen årligen före den 20 januari. Röstlängden ska uppta de föreningar, som 
under föregående kalenderår fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SSF och SDF. 

Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits. 

Varje röstberättigad förening har med hänsyn till sin simidrotts omfattning och resultat lägst 1 och högst 3 röster. 
Föreningens röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 

Om förening deltager i mötet med 2 ombud och förfogar över endast 1 röst, utövas rösträtten av det ena 
ombudet. Förfogar föreningen över fler än 1 röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan 
ombuden. 

Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 
 
 
147   ÄRENDEN VID SDF-MÖTET, VALBARHET 
 
Vid ordinarie SDF-möte ska följande ärenden förekomma: 
 
1.  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 
 
2.  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 
3.  Val av ordförande för mötet. 
 
4.  Val av sekreterare för  mötet. 
 
5. Val av 2 justerare. 
 
6.  Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justerare. 
 
7.  SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår. 
 
8.  SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsår. 
 
9.  Revisorns berättelse för samma tid. 
 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning. 
 
11.  Val på 1 år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen. 
 
12.  Val på 2 år av halva antalet ledamöter i styrelsen. 
 
13.  Val på ett år av 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 
 
14.  Val av ombud till DF-möte jämte erforderligt antal suppleanter. 
 
15. Val av ombud till SSF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter. 
 
16.  Val av ordförande och 2 ledamöter av valberedningen för nästkommande SDF-möte. 
 
17.  Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF för att vara röstberättigad vid 
       nästkommande SDF-möte. 
 
18.  Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.  
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19.  Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret. 
 
20.  Behandling av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 149 samt av ärenden som av SDF 
       styrelsen hänskjutits till mötet. 
 
Beträffande valbarhet vid SDF-möte gäller bestämmelserna i regel 106. 

 
 
148   VALBEREDNING   
 

Valberedningen ska vara sammansatt av män och kvinnor och bestå av ordförande och 2 ledamöter, samtliga 
valda vid föregående SDF-möte. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska 
i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SDF. 

Valberedningen ska senast den 1 december skriftligen tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om 
de är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden. 

Senast 8 veckor före SDF-möte ska valberedningen skriftligen meddela röstberättigade föreningar inom SDF 
vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur och uppmana föreningarna att senast 4 veckor före SDF-mötet 
skriftligen inkomma med förslag till kandidater för valen enl punkterna 11-15 i föredragningslistan för SDF-
mötet. Valberedningen äger rätt att inge egna förslag. 

Valberedningen ska med ledning av inkomna och egna förslag göra upp ett fullständigt förslag betr vart och ett 
av valen. Detta förslag ska senast 7 dagar före SDF-mötet, samtidigt med föredragningslistan, skriftligen delges 
samtliga vid mötet röstberättigade föreningar. Förslaget ska åtföljas av en fullständig förteckning på de kandida-
ter, som i övrigt nominerats. 

Före varje val enl punkterna 11-15 i föredragningslistan ska valberedningens ordförande meddela mötet 
valberedningens förslag. Ombuden har därefter möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får före-
komma för föreslagna kandidater. 

Valberedningens förhandlingar är förtroliga. För att underlätta valen till SSF-styrelse och DF-styrelse bör SDF-
valberedning även förbereda nomineringar till dessa val. Besluten protokollföres och efter SDF-mötet över-
lämnas protokollet till SDF-styrelsen. 
 
 
149   FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID SIMDISTRIKTSMÖTET 
 

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte ska vara SDF-styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 januari. 
Rätt att inge förslag tillkommer inom SDF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. 
Förslag från sådan medlem insänds genom vederbörande förening med dess utlåtande. 
 
150   EXTRA SDF MÖTE 
 

SDF-styrelsen äger då den finner det erforderligt eller då minst 1/3 av vid senaste SDF-mötet röstberättigade 
föreningar det påfordrar, sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får dock inte hållas på dag när DF-möte 
pågår. 

Röstberättigade föreningar företräds av ombud enl regel 143. 

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

Kallelse sker genom kungörelse i SSF officiella kungörelseorgan senast 14 dagar före mötet. 

Föredragningslista översänds till röstberättigade föreningar senast 7 dagar före mötet. 
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SDF-styrelse 
 
151   SAMMANSÄTTNING,  KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET 
 

SDF-styrelsen är, då SDF-möte inte är samlat, SDF beslutande organ. SDF-styrelsen ska vara sammansatt av 
män och kvinnor och bestå av ordförande och minst 6 ledamöter.  

Ordförande väljs för 1 år, övriga ledamöter för 2 år, hälften varje år. 

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare och kassaförvaltare. 
 

För handläggande av löpande ärenden kan styrelsen utse ett verkställande utskott (VU). Antalet i detta VU ska 
vara mindre än hälften av antalet ledamöter i SDF-styrelsen. SDF-styrelsen kan dessutom tillsätta erforderliga 
särskilda organ. 

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då VU eller minst 3 ledamöter så begär. Kallelse 
utfärdas av ordförande minst 4 dagar före sammanträdet. Då samtliga kallats är SDF-styrelsen beslutsmässig när 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Om ordförande finner erforderligt får brådskande ärenden avgöras efter ledamöternas hörande. Sådant beslut ska 
protokollföras.  
 
 
152   ÅLIGGANDEN 
 

Det åligger SDF-styrelsen att: 

1. verkställa SDF-mötets beslut 

2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen 
i dessa 

3. handha simidrotten inom SDF enl gällande stadgar och bestämmelser, verka för simidrottens utveckling 
samt i övrigt tillvarataga dess intressen 

4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enl RF och SSF bestämmelser samt godkänna 
distriktsrekord 

5. handha och ansvara för SDF medel 

6. bereda ärenden som ska föreläggas SDF-möte 

7. förelägga SDF-mötet förslag till inkomst och utgiftsstat för räkenskapsåret samt redovisa såväl långsiktiga 
som kortsiktiga mål och ekonomisk planering 

8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå vederbörande DF-styrelse och SSF-styrelsen med upplysningar 
och yttranden 

9.   utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 kap. RF stadgar, med undantag för sådant ärende 
som anges i regel 131.  

10. bestämma om organisationen av och arbetet vid SDF kansli samt i förekommande fall tillsätta SDF 
tjänstemän 

11. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt i övrigt sköta löpande ärenden. 
 
 
153   VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR, ARBETSÅR 

 
Regeln är oförändrad 
 
 
154   REVISOR, REVISION 
 
SDF förvaltning och räkenskaper revideras av 1 revisor. 
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SDF-styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn senast 1 månad före SDF-mötet och ska, efter 
verkställd revision, med revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SDF-mötet. 
 
 
Utmärkelser 
 
170   HEDERSLEDAMOT 
 
SSF-möte, SDF-möte eller årsmöte med förening äger kalla enskild person till hedersledamot eller ständig 
ledamot i förbunds eller förenings styrelse 
 
171   UTMÄRKELSER 
 
Regeln är oförändrad 
 
172   FÖRSLAGSRÄTT OCH BESLUT 
 

Rätt att inge förslag till SSF utmärkelser tillkommer ledamöter av SSF-styrelsen, dess kommittéer och nämnder, 
SDF och SSF föreningar.  

Alla förslag insänds på SSF formulär och ska vara SSF kansli tillhanda senast 2 månader före den tidpunkt då 
utdelning ska ske. Förslagen ska vara väl motiverade och i tidsföljd uppta samtliga meriter som förslagsställaren 
önskar åberopa. Tidigare utmärkelser från förening, SDF, SSF och andra idrottsorganisationer ska medtagas. 

Beslut om utdelande av SSF samtliga utmärkelser fattas av SSF medaljnämnd. Vid utdelandet av förtjänstmedalj 
i guld och plakett i förgyllt silver krävs enhälligt beslut av medaljnämnden. Kan enhällighet ej nås hänskjuts 
frågan till SSF-styrelsen för beslut. För bifall erfordras 2/3 majoritet av styrelsens samtliga ledamöter. 
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2   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
REPRESENTATION 
 
201   RÄTT ATT TÄVLA 
 
För rätt att tävla individuellt eller i lag i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten eller masters ska 
simidrottaren vara registrerad hos SSF och inneha licens. 
 
Simidrottarens licensnummer ska anges i start- och resultatlista för tävlingen. I vattenpolo ska licensnumret 
anges i det matchprotokoll som förs enligt regel 610. 
 
Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i tävlingen. 
 
I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att tävla anses vara sådan okvalificerad spelare som anges i 6 kap., 
appendix C, moment B. 
 
Simidrottare som fyller högst 15 år under kalenderåret får delta i sin första tävling eller vattenpolomatch utan att 
inneha licens. 
 
202   REPRESENTATION 
 
Endast medlem i förening tillhörande SSF eller annat simförbund, anslutet till FINA, får delta i tävling eller 
uppvisning anordnad av SSF, SDF eller förening medlem i SSF. 
 
Simidrottare, som inte tidigare varit medlem i förening ansluten till SSF, får omedelbart representera sådan 
förening utan att göra anmälan om representation enligt regel 206,  
 
För deltagande i mästerskapstävlingar gäller dessutom vad som föreskrivs i regel 304 och 314. 
 

 
203   TÄVLINGSFÖRBUD 
 
Simidrottare får inte delta i tävling anordnad av annan arrangör än sådan, som direkt eller indirekt är ansluten till 
FINA och får inte heller tävla mot simidrottare som inte är medlem i organisation ansluten till FINA. 
 
 
204   INTERNATIONELL TÄVLING 
 
För att få representera Sverige i internationell tävling ska simidrottaren inneha svenskt medborgarskap. 
 
För deltagande i internationell tävling ska simidrottaren vara medlem i förening ansluten till SSF eller annan 
organisation ansluten till FINA. 
 
Vid internationell tävling är simidrottaren underställd de regler som gäller för den organisation, (nationellt eller 
internationellt förbund) under vars jurisdiktion tävlingen äger rum. 
 
 
205   MEDLEMSKAP I FÖRENING 
 
Simidrottare har rätt att tillhöra flera föreningar, men får i simidrott representera endast en förening, om inte 
simidrottaren hos SSF anmält sig för representation enl regel 207. 
 
 
 
206   FÖRENINGSBYTE (ÖVERGÅNG) 
 
Simidrottare, som önskar representera ny förening, ansluten till SSF, i simidrott, och som under det år anmälan 
görs är eller blir äldre än 12 år, ska på särskild blankett göra övergångsanmälan till SSF om önskat 
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föreningsbyte. Representation för den nya föreningen får ske först 30 dagar efter det att gällande 
registreringsavgifter för övergången inbetalts (övergångsperiod). 
 
För simidrottare, som under hela det kalenderår övergångsanmälan görs är under 12 år ska skriftlig 
övergångsanmälan göras till gamla föreningen som  utgångspunkt för övergångsperioden om 30 dagar. 
 
Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening. 
 
Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling eller uppvisning. 
 
Under samma kalenderår får simidrottaren ändra sin representation högst 2 gånger och representera högst 2 
föreningar. För vattenpolospelare kan i stället för kalenderår gälla annan av SSF fastställd 12-månadesperiod, om 
seriespel omfattar annan tidrymd än kalenderår. Under spelåret får vattenpolospelare endast representera 2 
föreningar. Under varje speltermin som fastställs av SSF-styrelsen, får vattenpolospelare endast representera en 
förening. För vattenpolospelare gäller som övergångsperiod 14 dagar i stället för 30 dagar. 
 
Görs anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny övergångsperiod att löpa först sedan 
den löpande övergångsperioden gått ut. 
 
Simidrottare får under kalenderår delta i samtliga av SSF sanktionerade mästerskap. 
 
Simidrottare, som tidigare genom medlemskap i förening ansluten till SSF kunnat representera sådan förening i 
simtävling och som ej deltagit i någon tävling under den senaste 12-månadersperioden, får 30 dagar efter 
anmälan om representation representera ny förening. 
 
 
207   REPRESENTATION FÖR FLERA FÖRENINGAR 
 
Simidrottare, som önskar tävla i mer än en simidrott, får efter anmälan till SSF, representera olika föreningar i 
skilda simidrotter. Representationsbestämmelserna enl regel 206 gäller varje simidrott för sig. 
 
 
208   ÖVRIG REPRESENTATION 
 
I följande fall anses simidrottaren inte representera sin förening 
-  deltar i landslag,  
-  deltar i lag för landsdel, distrikt eller landskap i vilket simidrottarens förening ingår 
-  som elev i civil eller militär skola deltar i skol- eller militärtävling 
-  under militärtjänst deltar i militärtävling 
-  deltar i korporationstävling 
-  deltar i av SSF eller SDF särskilt anordnad uttagningstävling, dock inte mästerskapstävling. 
 
 
211 och 212 Upphör att gälla 
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ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 

221 SANKTION 

Förening, som vill anordna tävling, ska i god tid söka sanktion. För nationell tävling söks sanktion hos SDF, som 
avgör ärendet. Sanktion för internationell tävling söks hos SDF, som efter till- eller avstyrkan vidarebefordrar 
ärendet till SSF för avgörande. 

Tävling som erhållit sanktion ska föras in i SSF:s tävlingskalender. Tävlingen ska genomföras i enlighet med 
SSF:s tävlingsbestämmelser. Resultat från tävlingen ska föras in i SSF:s simdatabas. 

På dagar då SM, JSM och USM i simidrott äger rum får SDF och föreningar inte anordna tävling av samma art. 
Samma förbud gäller även för DM och JDM. 

 

222 TV-ARRANGEMANG 

SDF eller förening som önskar arrangera tävling eller uppvisning för televisering, ska senast 14 dagar före 
arrangemanget till SSF insända program- och kontraktsförslag för godkännande. 

Ingen simmare får medverka i televisionsutsändning av simidrott, tävling eller uppvisning, om inte 
arrangemanget sanktionerats av SSF. 

 

223 OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR 

För anordnande av tävling eller uppvisning i simidrott som offentlig tillställning på offentlig plats gäller 
bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617).. 

 

224 STARTBERÄTTIGAD 

Rätt att deltaga i sanktionerade  tävlingar har i vederbörlig ordning anmäld simmare, som 

a)   är startberättigad enl representationsbestämmelserna 

b) inte meddelats startförbud av tjänstgörande tävlingsläkare 
 
 
225   AVANMÄLAN 
 

Anmälan av simmare, som av någon anledning inte kan starta, ska återtas senast 24 timmar före tävlingarnas 
början. 

Sker avanmälan senare är arrangör berättigad uttaga i inbjudan till tävlingen angiven straffavgift. 

 

226 RÖKFÖRBUD 
Rökning är inte tillåten före eller under tävling inom området eller lokaler avsedda för de tävlande. Detta förbud 
gäller för såväl tävlande, funktionär eller annan, som beträder sådant område. 
 
 

227 UNGDOM, JUNIOR, SENIOR 

A. Ungdom 

För simidrottare som är ungdom kan SSF och dess organisationer anordna åldersgrupptävlingar, nationella eller 
internationella.    

SSF anordnar årligen ungdomsmästerskap i de simidrottsgrenar och på det sätt som fastställs av SSF-styrelsen 
före den 1 januari. Se mästerskapsreglerna 301-310. 
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B. Junior 

Junior är simidrottare till och med det kalenderår under vilket vederbörande fyller 
 
i simning  20 år  
 
i simhopp  18 år 

i konstsim  18 år 

i vattenpolo  19 år 

C. Senior 

Senior är den som lämnat junioråldern i resp simidrottsgren. Junior, som uppfyller fastställda kvalifikationskrav 
för seniortävling (t ex SM), har rätt att starta i sådan tävling. 

 

228 TÄVLINGSDRÄKT 

Materialet i tävlingsdräkten får inte vara genomskinligt.  

Tävlingsledaren har rätt att förbjuda tävlande att uppträda i tävlingsdräkt som anses vara opassande eller 
olämplig för den individuella simdisciplin som avses.  

Beträffande vattenpolo, konstsim, simning i öppet vatten och masters finns 
ytterligare bestämmelser i 6-9 kap. 

 

229 PROTEST 

Protest i samband med tävling inlämnas till tävlingsledare. Avses något som inträffat under tävlingen ska 
skriftlig protest inlämnas inom 30 minuter efter resp grens slut i försökstävlingen, semifinal eller final. Rör 
protesten förhållande, känt före tävlingen, ska anmälan göras före startsignal/motsvarande. Sådan protest ska 
skriftligen bekräftas omedelbart efter tävlingen. 

Protest ska åtföljas av protestavgift, vilken årligen fastställes av SSF styrelse och som återbetalas om protesten 
godkänns. 

Protest får avges mot funktonärs/domares beslut; dock får protest inte avges mot funktionärs/domares domslut.  

Iakttages inte ovanstående bestämmelser föranleder protesten ingen åtgärd. 

Protest avgörs i regel av tävlingsledaren. Om denna inte anser sig kunna fatta beslut, ska protesten hänskjutas till 
SDF. Om detta inte anser sig kunna avgöra ärendet ska protesten av SDF med eget yttrande vidaresändas till 
SSF. 

Tävlingsledarens beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SDF och SDF beslut inom 14 dagar hos SSF. SSF 
beslut är slutgiltiga. 

Protest avseende förhållande vid av SSF anordnad tävling ska alltid hänskjutas, respektive överklagas direkt till 
SSF, som slutgiltigt beslutar i ärendet. 

 

230 PLACERING VID DISKVALIFIKATION 

Diskvalifikation av tävlande i simning, simhopp eller konstsim i heat före final ska antecknas i den officiella 
resultatlistan utan angivande av tid eller placering. 

Tävlande, som avstår från finalplats, inte fullföljer finaltävling, diskvalificeras i final eller vid efterföljande 
medicinskt prov, ska inte noteras i finaltävlingens officiella resultatlista med tid och placering. Den placering 
som sådan tävlande skulle erhållit tillerkännes den tävlande, som erövrat närmast lägre placering. Alla tävlande 
med lägre placering flyttas upp ett steg. Sker diskvalifikation av pristagare efter prisutdelning ska sådant pris 
återlämnas och tillerkännas tävlande med närmast lägre placering i den ordning som nämnts här ovan ang 
tilldelade placeringar. 
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231   DOPING 
 
Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. 
 
Bestämmelser om vad som avses med doping och andra regler om doping regleras i 13 kap. RF stadgar och 
Idrottens dopingreglemente samt i FINA Doping Control Rules (FINA Handbook, Part XI). 
 
Bestämmelserna omfattar förening och enskild medlem i förening ansluten till SSF. 
 
Oavsett medlemskap omfattar reglerna även 
a.  idrottsutövare under förutsättning ar som anges i 14 kap. 1 § RF stadgar och 
 
b.  tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare eller 
idrottsorganisation 
 
 
 

232 REGELÄNDRING OCH PROVISORISK REGELÄNDRING  

SSF-styrelsen kan efter hörande av RK fatta beslut om regeländring i överensstämmelse med de internationella 
reglerna. Vid avvikelse från de internationella reglerna ska frågan hänskjutas till SSF-mötet för beslut.  
SSF-styrelsen kan bestämma att gällande tävlingsbestämmelser för viss tävling eller serie tävlingar under viss 
angiven tid på prov, helt eller delvis, ersätts med andra regler. 

Beslut om regeländring eller provisorisk regeländring träder i kraft när den publiceras i SSF officiella organ, 
antingen omedelbart eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet.  

 

233 UPPTRÄDANDE 

Tävlingsledare/domare har absolut kontroll över tävlingen. Deras befogenheter över de tävlande kvarstår så 
länge de och de tävlande finns kvar inom tävlingsområdet.  

Tävlingsledare/domare äger rätt att beordra tävlande, ledare eller åskådare att avlägsna sig från tävlingsarenan 
under resterande tävling eller del därav,  om deras uppträdande hindrar tävlingens genomförande.  

Tävlingsledare/domare ska snarast avge skriftlig rapport om sådan händelse till SSF för handläggning och beslut 
om påföljd. 

 

234 REKLAM 

Reklam för tobak eller alkohol är inte tillåten. 

Reklam direkt på kroppen är inte tillåten. 

Ingen reklam får placeras så att den kan tolkas som oanständig eller opassande. 

Vid deltagande i av LEN eller FINA arrangerade tävlingar gäller LEN resp FINA reklamregler. 
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TÄVLINGSBESTRAFFNINGAR 

 

240 OGILTIGHET AV TÄVLINGSRESULTAT VID BROTT MOT DOPINGREGLER 
 
240.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat 
 
En dopingförseelse som upptäckts vid kontroll i samband med tävling medför att individuella resultat som 
uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav följer såsom förlust av vunnen 
medalj, poäng och pris.  
 
240.2 Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang 
 
En dopingförseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av enligt 
evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att simidrottarens tidigare individuella resultat i evenemanget blir 
ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust av alla medaljer, poäng och priser.  
 
Om simidrottaren styrker att dopingförseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från utövarens 
sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om resultaten i de andra 
tävlingarna kan ha påverkats av utövarens dopingförseelse.  
 
240.3 Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter dopingförseelse 
 
Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att dopingförseelse konstaterats ska såvida det inte är 
oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer, poäng och priser.  
 
240.4 Konsekvenser för lag vid evenemang 
 
Om i vattenpolo fler än en spelare befinns skyldiga till dopingförseelse vid evenemang, kan laget bli 
diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd i enlighet med FINAs regler. 
Vid diskvalifikation ska laget förklaras förlorare i samtliga matcher i evenemanget i vilka spelaren deltagit. 
Matchresultat fastställs därvid till 5-0 i det andra lagets favör, om inte det verkliga matchresultatet var ännu 
fördelaktigare. 
 
I lagsimning eller par eller lag i konstsim eller par i simhopp, ska laget bli diskvalificerat eller dömas till annan 
disciplinär påföljd enligt FINAs regler när en eller flera simidrottare i laget har begått en dopingförseelse. 
 
 
241   VID EKONOMISKA OEGENTLIGHETER  
 
Gör sig förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten skyldig till 
ekonomiska oegentligheter ägnade att allvarligt skada idrottens anseende ska föreningen åläggas utge 
straffavgift, högst 25 000 kr. Föreningen ska för det eller de år oegentligheterna förekommit gå miste om 
samtliga erhållna mästerskapspoäng. 
 
Fråga om åläggande av straffavgift prövas av styrelsen för det SDF i vilket föreningen har sin hemort. Beslut kan 
överklagas till SSF Ansvarsnämnd.  
 
Fråga om mästerskapspoäng prövas av SSF-styrelsen.    
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KAP. 3    MÄSTERSKAPS-  & REKORDBESTÄMMELSER 
 
Mästerskapsbestämmelser 

Svenska Mästerskap 

(för seniorer SM, för juniorer JSM, för ungdom USM och för masters simning SM) 
 
§§ 301-303 är oförändrade 
 
304    STARTBERÄTTIGAD 
 
Rätt att deltaga i svenska mästerskap i simidrott har varje simidrottare, som är medlem i förening ansluten till 
SSF och startberättigad enligt representationsbestämmelserna i 2 kap.  
 
För rätt att starta i individuell gren i ett mästerskap i simning ska simmaren förekomma med en i SSF simdatabas 
registrerad tid, som är lika med eller bättre än den av SSF-styrelsen fastställda kvalificeringstiden för respektive 
gren i mästerskapet.  

 
Den således registrerade tiden ska ha uppnåtts under en period av ett år före sista anmälningsdagen för respektive 
mästerskap, dock att, om den därigenom blir längre, kvalificeringsperioden börjar löpa första dagen av 
motsvarande mästerskap föregående år. För mästerskap på 50 m-bana ska kvalificeringsperioden börja löpa 
senast den 1 maj året före mästerskapet. 
 
Juniorsimmare som vid kombinerad SM/JSM-tävling i försök eller semifinal uppnår tid som i sig kvalificerar till 
deltagande i semifinal eller final i SM är kvalificerad till sådan semifinal eller final även om simmaren under 
kvalificeringsperioden för mästerskapet inte uppnått den för grenen stipulerade kvalificeringstiden för SM. 
 
Vattenpolospelare som senare än 3 månader före den första finalmatchen under spelåret förvärvar rätt att 
representera nya förening i vattenpolo får inte delta i den nya föreningens representationslag i resterande serie-, 
kval- eller finalmatcher under samma spelår. 

 

305 ANMÄLAN 

305.1 Anmälan till svenska mästerskap i simning varmed avses SM, JSM och Sum-Sim ska göras av förening 
som simmare representerar och vara SSF tillhanda senast kl 12.00 fjortonde dagen före första tävlingsdagen. 
Efteranmälan får mot en avgift om 300 kr. per start göras intill kl 12.00 sjunde dagen före första tävlingsdagen. 
Anmälan efter den tidpunkten får inte registreras. 

För att anmälan ska få registreras fordras att simmarens licensnummer anges i anmälan. 

Anmälan ska göras med sådant anmälningsprogram som av SSF anges i inbjudan. 
Anmälan ska vara åtföljd av uppgift om uppnådd bästa kvalificeringstid under gällande kvalificeringsperiod. Vid 
anmälan av lag kan individuellt noterade tider adderas och räknas som kvalificeringstid. Vid anmälan av lag till 
JSM och Sum-Sim är enbart lagtider eller individuella tider som uppnåtts av simmare som äger rätt att deltaga 
vid det aktuella mästerskapet kvalificerande. 

Av SSF-styrelsen fastställd anmälningsavgift ska på i inbjudan angivet sätt ha erlagts senast 1 vecka före första 
tävlingsdagen. Förening som inte erlagt avgifterna på föreskrivet sätt äger inte rätt att delta i mästerskapet i 
fråga.  

305.2 Anmälan till svenska mästerskap i simhopp,  konstsim och masters simning, åtföljd av föreskriven 
anmälningsavgift, ska under i utlysningen angiven adress vara SSF skriftligen tillhanda minst 14 dagar före 
första mästerskapsdagen per post eller fax.  

Efteranmälan får ske och ska på samma sätt insändas och vara SSF tillhanda senast kl 12.00 andra dagen före 
första mästerskapsdagen, åtföljd av i utlysningen angiven efteranmälningsavgift. 

Anmälningarna sänds in av den förening simidrottaren representerar. 

305.3 Anmälan till svenska mästerskap i vattenpolo ska ske i den ordning som föreskrivs i utlysningen. 

305.4 I övrigt ska beträffande anmälan till svenska mästerskap alltid de bestämmelser gälla, som av SSF 
föreskrivits i utlysningen. 
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305.5 Återtagande av anmälan av simidrottare, som inte kan starta i en tävlings första tävlingspass ska ske 
senast kl 20.00 dagen före passets början. Avanmälan för nästa dags tävlingspass i samma tävling ska ske senast 
30 minuter efter dagens sista tävlingspass. Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte. 

SSF styrelse äger rätt att ålägga förening, som utan godtagbar anledning återtager anmälan senare än vad som 
ovan nämnts, en straffavgift som bestämts i utlysningen. 

305.6 För lagtävling i simning gäller att lagsammansättning och inbördes startordning skriftligen ska inlämnas 
till tävlingsledningen på SSF anmälningslista senast 1 timme före resp tävlingspass. Namnuppgifter och angiven 
startordning får därefter inte ändras. Utbyte av simmare är tillåtet mellan försök och final. Startar förening med 
flera lag i samma gren får utbyte inte ske så att simmare, som i försök deltagit i ett av föreningens lag, överflyttas 
till annat lag i finalen. I Sum-Sim får sådant utbyte ske mellan region- och riksfinalen, dock att simmare som 
deltagit i lag som diskvalificerats inte får ingå i lag i riksfinalen. 

Laguppställning, som inges senare än 1 timme före resp tävlingspass, accepteras endast om en straffavgift - 
fastställd i utlysningen - samtidigt erläggs före start. 

 

305.7 Avstår tävlande från deltagande i final eller semifinal ska avanmälan ske senast 30 minuter efter 
respektive grens slut i försöks- eller semifinaltävlingen. Finalist eller semifinalist, som utan godtagbar anledning 
uteblir från start utan föreskriven avanmälan, kan av SSF styrelse åläggas en i utlysningen fastställd straffavgift. 
Finalist eller semifinalist, som med eller utan avanmälan uteblir från start i final, noteras inte i semifinal- eller 
finaltävlingens officiella resultatlista för tävlingsgrenen. 

 
306 FUNKTIONÄRER 

Ledande funktionärer vid svenska mästerskap utses av SSF enl reglerna 271-278. 
 
307 PROGRAM MED GRENORDNING 

Program med grenordning fastställd av SSF styrelse ska intagas i utlysningen. Skulle i någon gren försökstävling 
inte behöva anordnas, föranleder detta ingen ändring av övriga grenars ordningsföljd.  

Vid JSM i konstsim ska samtliga deltagare simma enligt vad som i regel 729 och Appendix V anges för 
ålderskategorin Juniorer 15-18 avseende figurgrupper och tidsbegränsning. 
 
308 HEATINDELNING, SEEDNING OCH LOTTNING 

Heatindelning, seedning m m i simning ska verkställas enl regel 403. I anmälan angiven kvalificeringstid läggs 
till grund för denna indelning. För deltagare med samma kvaltid bestäms ordningsföljden genom lottning.  

På 50, 100, 200 och 400 m samt i alla lagsimningar sker kvalificering till semifinal eller final genom uppnådda 
tider. När semifinal förekommer sker kvalificering till semifinal från försökstävling och till final från semifinal. 
SSF-styrelsen ska för enskilt mästerskap eller för samtliga mästerskap under ett kalenderår bestämma om 
kvalificering till final ska ske från semifinal eller direkt från försökstävling. (ändringen gäller mästerskaps-
tävlingar fr o m 2009-01-01) 

På 800 och 1500 m kan SSF-styrelsen i utlysningen bestämma att tiderna, som uppnås i de genom seedning enl 
regel 403 uppställda heaten, blir avgörande för slutplaceringarna i dessa grenar. Vid direktfinal med flera heat 
ska seedas så att de tävlande, som noterats för de bästa kvaltiderna placeras i sista heatet, de därnäst bästa i näst 
sista heatet osv. Sista heatet ska vara fulltaligt, dock ska inget heat bestå av färre än 3 simmare Banfördelningen i 
samtliga heat sker på samma sätt som i final som föregåtts av försök. 

I simhopp verkställs seedning på så sätt att de högsta startnumren utlottas på de deltagare, som tidigare uppnått 
de bästa för tävlingsledningen kända resultaten. Se även kapitel 5. 

I konstsim bestäms startordningen vid svenska mästerskap genom lottning. 

I Masters simning bestäms heatindelning och seedning enligt regel 922. 
 

309 MÄSTERSKAPSTECKEN 

Enl RF stadgar 12 kap. 2§ får mästerskapstecken delas ut endast i tävling, där minst två tävlande eller, när det 
gäller lagmästerskap, minst två lag startat.  RF mästerskapstecken delas ut till individuell segrare och segrande 
lag i SM och JSM samt i miniatyr till deltagarna i segrande lag. I segrande lag, när försökstävlingar har 
genomförts, ska de simmare som har deltagit i försöken eller finalen erhålla mästerskapstecken. 
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Segrare i SM respektive JSM tillerkännes titeln "svensk mästare /mästarinna" resp "svensk  
juniormästare/mästarinna i ................... för år ................".  

Till 2:e pristagare utdelas SSF prismedalj i silver och till 3:e pristagare samma medalj i brons. Simmare som 
deltagit i försökslag till 2:e resp 3:e pristagare, erhåller SSF prismedalj i silver resp brons.  

Segrare i USM tillerkännes titeln "svensk ungdomsmästare/mästarinna i ..............., åldersklass ........... för år 
........." och erhåller SSF ungdomsmästerskapstecken. 

Segrare i masters simning tillerkänns titeln ”svensk mastersmästare/ mästarinna i ……………….., åldersklass 
…….. för år ……..” och erhåller SSF Masters simnings mästerskapstecken. 

Vid "dött lopp" enl regel 411 eller lika poängtal gäller att mästerskapstiteln delas. 

Samma regel gäller för placeringarna 2-3. 

 

310 POÄNGBERÄKNING 

De 20 föreningar, som enl reglerna 106, 111 och 114 har rätt att låta sig representeras vid SSF-möte, utses 
genom poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa placeringarna i varje gren 
i USM. Erhållna poäng i JSM tävlingar fördubblas (28, 22, 20, .....2) och erhållna poäng i SM-tävlingar 
tredubblas (42, 33, 30, .... 3). 

För placeringar i lagsimning och parhoppning samt par- och lagsimning i konstsim erhålls dubbel poäng och i 
vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande härtill. 

För placeringar i SM i masters simning erhålls 7, 5 samt 3 poäng till de tre bästa placeringarna i varje gren och 
åldersklass under förutsättning att minst tre deltagare, som representerar minst två föreningar, startar i grenen. 
För placeringar i lagsimning fördubblas poängen. Lagpoäng erhålls endast i gren med minst två startande lag 
från minst två föreningar. 

Simidrottare eller lag i finaltävling erhåller poäng enl sina placeringar. Övriga placeringar poängberäknas på 
grundval av uppnådda placeringar eller beträffande simning tider i försök eller i förekommande fall semifinal. 
Simidrottare eller lag, som avstår finalplats, inte fullföljer finaltävling eller diskvalificeras, t ex efter medicinsk 
kontroll, erhåller inte poäng. Samtliga efterföljande simidrottare eller lag flyttas därvid upp en placering. 

Simidrottare, som under löpande kalenderår, gått över från en förening till annan, får representera den nya 
föreningen vid samtliga av SSF sanktionerade återstående mästerskap. 

Erhåller två eller flera klubbar samma poäng avgör antalet 1:a placeringar, därefter antalet 2:a placeringar osv. 

Den förening, som enligt ovan, placerats först, utses till "Årets bästa förening". Om två eller flera föreningar 
därvid når samma poängtal även med tillämpning av regeln i föregående stycke delas utmärkelsen. 

 

Distriktsmästerskap 

§§ 311-315 är oförändrade 

 

316 MÄSTERSKAPSTECKEN  

Enl RF stadgar 12 kap. 2§ får mästerskapstecken delas ut endast i tävling, där minst två tävlande eller, när det 
gäller lagmästerskap, minst två lag startat.  RF mästerskapstecken delas ut till individuell segrare och segrande 
lag i DM och JDM samt i miniatyr till deltagarna i segrande lag.. När försökstävlingar har genomförts, ska de 
simidrottare som har deltagit i försöken eller finalen erhålla mästerskapstecken. 

Segrare i DM och JDM tillerkännes titeln "distriktsmästare/mästarinna" resp "juniordistriktsmästare/mästarinna i 
................ år ........".  

SDF bestämmer om 2:a och 3:e pris ska utdelas vid DM och JDM. 

Vid "dött lopp" enl regel 411 eller lika poängtal gäller att mästerskapstiteln delas. Samma regel gäller för 
placeringarna 2-3. 
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317 TÄVLINGSPROTOKOLL 

Avskrifter eller kopior av tävlingsprotokoll (resultatlista) ska inom 14 dagar i 2 exemplar tillställas SSF. 

 

318 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

I övrigt gäller i tillämpliga delar samma regler som för SM. 

 

 

 Rekord – och mästerskapsbestämmelser 

 

331  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Alla rekord måste sättas i strömfritt, salt eller sött vatten. Intyg härom utfärdas i rekordanmälan enl regel 335. 

Rekord kan endast slås i tävling med en eller flera deltagare, om tävlingen är att anse som allmän och har erhållit 
sanktion enligt regel 251. 

Endast resultat som registrerats vid sanktionerad tävling får föras in i SSFs simdatabas.  

Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där damer och herrar deltagit i samma lopp kan inte godkännas. För 
Masters simning gäller regel 922. 

För att godkännas som rekord ska tiden antingen ha noterats med helautomatisk tidtagnings- och 
målbedömningsutrustning eller manuellt med 3 kontrollerade och godkända tidtagarur. Observera att manuell 
tidtagning inte längre godkänns för världsrekord och europarekord. 

Sker tidtagningen manuellt ska tiden tagas av 3 tidtagare, som utses före tävlingen och är godkända 
simfunktionärer. Tidtagaruren ska vara justerade och godkända. Tävlingsledaren eller annan därtill utsedd 
funktionär ska inspektera uren, notera tiden och offentligt kungöra den enl regel 402.7. 

Tider som noterats ska utskrivas i 1/100 av sekunder (2 decimaler). Den 3:e decimalen (tusendelar) ska inte 
noteras och får inte användas för att fastställa placering. 

Endast vinnarens tid i ett nationellt lopp noteras som rekord. Vid "dött lopp", lika tid med hundradelar av 
sekunder ska samtliga, som sålunda erhållit exakt samma tid i resultatlistan, noteras som rekordhållare. Som 
"tangerat rekord" noteras dessutom i rekordlistan resultat, som uppnås av simmare i samma tävling (efterföljande 
heat) eller vid efterföljande tävlingar i samma gren, där exakt samma tid fastställts enligt ovan. 

I lagsimningar kan individuellt rekord sättas endast på startsträckan. Simmaren, tränaren eller ledaren kan begära 
speciell tidtagning för sitt lopp.  

Skulle en simmare på detta sätt fullborda sin sträcka på rekordtid, ska tiden godkännas som rekord eller tangerat 
rekord även om laget diskvalificeras senare på grund av att efterföljande simmare i samma lag överträtt gällande 
regler. 

Simmare, som startar i en individuell tävlingsgren, kan själv, genom sin tränare eller ledare hos tävlingsledaren 
begära att speciell tidtagning ordnas, så att rekord kan godkännas på mellandistanserna. För att sådan mellantid 
ska kunna godkännas som rekord, fordras att simmaren genomför hela den utlysta distansen, t ex 1500 m. 

 

§§ 332-334 är oförändrade 

335 REKORDANMÄLAN 

Anmälan om svenskt rekord resp svenskt juniorrekord ska göras på därför avsedd blankett och insändas till SSF 
inom 21 dagar efter tävlingsdagen. 

Anmälan om distriktsrekord resp juniordistriktsrekord ska på samma sätt insändas till vederbörande SDF inom 
21 dagar efter tävlingsdagen. 

Anmälan om världsrekord, europarekord och nordiskt rekord ska omedelbart efter tävlingen på därför avsedd 
blankett (kan fås hos SSF) insändas till SSF, som efter prövning och tillstyrkan vidarebefordrar densamma till 
vederbörande internationella förbund.  
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Rekordanmälan, som inte gjorts enligt dessa bestämmelser är vederbörande förbund inte skyldig att upptaga till 
behandling. Organisation eller medlem av sådan organisation, som underlåter insända rekordanmälan, kan 
bestraffas enl RF stadgar 14 kap. 2§ 1p. 
 
 
 
 


