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Rutin MNSF - Tävlingar 
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1 Tävlingar som sanktioneras av MNSF 
Tävlingskalendern styrs i grund av gällande version av dokumentet SSF ”Säsongs- och 
tävlingsplanering för simning …”. Helgerna delas in fyra typer 

- Utvecklingshelger 
Dessa helger ska utnyttjas till olika aktiviteter såsom läger, utbildning, återhämtning 
och ledighet på regions-, distrikts- och föreningsnivå samt nationell nivå. Under dessa 
helger ges ingen tävlingssanktion och inga resultat från tävlingar i Sverige kommer att 
läsas in i databasen Tempus Statistik. 

- Inbjudningshelger 
Rekommenderade helger för valfria inbjudningstävlingar. 

- Förbundshelger 
På förbundshelgerna ligger SSF:s tävlingar som finns beskriva i gällande version av 
SSF ”Säsongs- och tävlingsplanering för simning …”. Under en förbundshelg kan 
sanktion ges även till andra tävlingar. Detta under förutsättning att tävlingen inte har 
samma målgrupp som aktuell SSF-tävling. 

- Allmänna helger 
Under jul-, nyårs-, tretton- och påskhelgen samt midsommar rekommenderas inga 
tävlingar. 

MNSF sanktionerar förbundstävlingar på distriktsnivå och inbjudningstävlingar. 
 
Förbundstävlingar som sanktioneras av MNSF 
 

Tävling Målsättning Kommentar 

Ungdoms Grand Prix 
1 – 3 

 Säkerställa ett brett utbud av 
tävlingsdistanser för 
ungdomssimning. 

 Tävlingskontinuitet över årsbasis 

- 

Vårsimiad  Utbildningstävling för såväl 
simmare som simmarfamiljer. 

 Kvantitativt säkerställa distriktets 
återväxt 

- 

Höstsimiad  Utbildningstävling för såväl 
simmare som simmarfamiljer. 

 Kvantitativt säkerställa distriktets 
återväxt 

 Rekryteringstävling för barn 

- 

DM/JDM - Genomförs förnärvarande 
inte av MNSF 
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Tävling Målsättning Kommentar 

Sum-Sim region Via regionsfinalen säkerställa 
föreningarnas och regionens återväxt på 
ungdomsnivå 

Genomförs alternerade av 
MNSF och NSF 

 
Till det kommer Norrländska Mästerskapen som genomförs i samverkan mellan MNSF och 
NSF. 
 
Inbjudningstävlingar som sanktioneras av MNSF 
Tävlingar som kan arrangeras av föreningar inom MNSF på inbjudningshelger (se ovan) eller 
förbundshelg (se restriktioner ovan). 
 
Arrangerande förenings mål 

 Stimulera till utveckling av simning på hemorten. 

 Underlätta medlemsrekrytering till föreningen. 

 Stimulera ungdomar i föreningen till fortsatt satsning på simning. 

 Stimulera utbildning av nya funktionärer. 

 Engagera ”gamla” medlemmar att arbeta för simningen och för föreningen. 

 Bidra till en ökad sammanhållning i föreningen. 

 Öka medvetenheten bland kommunens invånare om simning. 

 Visa mot lokala myndigheter att föreningen är aktiv och framåtsträvande. 
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2 Tekniska utrustningskrav 
 

Tävling El-
tidtagning 

Ryggstarts-
stege 

Växlings-
plattor 

Digital 
resultattavla 

Live 
Timing 

Separat bassäng 
för avsimning 

Vårsimiad Ja Nej Nej Ja Ja Ja 
 

Höstsimiad Ja Nej Nej Ja Ja Ja 
 

UGP 1-3 Ja Nej Nej Ja Ja Ja 
 

SumSim region Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 

Norrländska 
Mästerskapen 

Ja Bör Bör Ja Ja Ja 
 

Inbjudningstävlingar Ja Nej Nej Bör Bör Ja 
 

 

Övriga krav på tävlingsanläggningen. 
- Tillräckligt med omklädningsrum för aktiva och ledare. 
- Tävlingssekretariat vid bassängkanten 
- Ytor för simmare, tränare och stödpersonal i anslutning till bassängen. 
- Vid utomhustävlingar ska det finnas anvisade platser för uppställande av sol- och 

regnskydd för aktiva och ledare samt tillgång till väderskyddade utrymmen på 
området. 

  



 

Rutin – MNSF tävlingar Fastställd av MNSF Tävlingskommitté 2020-04-05  
 

Sid 6 (10) 
 

   

 

3 Rutin för ansökan och sanktionering 
 

 
 
 

1. MNSF Tävlingskommitté bjuder in föreningarna senast den 1:a april att ansöka om 
arrangera tävlingar under kommande verksamhetsår. Inbjudan innehåller 

a. Vilka förbundstävlingar som ska genomföras i distriktet under det kommande 
verksamhetsåret och inriktningsmål på inbjudningstävlingar. 

b. Ett stöd i form av en grundkalender med alla utvecklingshelger, 
förbundshelger och allmänna helger inlagda för det kommande 
verksamhetsåret baserat på gällande version av SSF ”Säsongs- och 
tävlingsplanering för simning …” 

c. En beskrivning av hur ansökan genomförs i Tempus Statistik och vilken 
information som krävs. T.ex. typ av tävling och greninnehåll ska ingå i Tempus 
ansökningsformulär under Övrig information. 

2. Föreningarna kan ansöka om att arrangera tävlingar fram till den 30:e april. 
3. MNSF sammanställer ansökningarna och kontaktar föreningarna för eventuella 

förtydliganden. MNSF skickar ut det första utkastet på tävlingskalendern till alla 
föreningar senast den 15:e maj för synpunkter. Där fler föreningar ansökt om samma 
tävlingshelg löses det i första hand i samverkan mellan föreningarna och i andra hand 
med stöd av MNSF Tävlingskommitté. Kontaktperson för synpunkter i MNSF 
Tävlingskommitté finns med i utskicket. 

4. Synpunkter från föreningarna på första utkastet på tävlingskalendern lämnas senast 
den 15:e juni till angiven kontaktperson i MNSF Tävlingskommitté. 

5. MNSF sammanställer synpunkter och andra korrigeringar och samordnar även med 
Norrlands Simförbund. Den sammanställde tävlingskalendern skickas sedan ut till alla 
föreningar och utgör underlag för fastställande av tävlingskalendern vid det 
kommande MNSF Simidrottsforum. 

6. Vid MNSF Simidrottsforum diskuteras den tidigare utskickade tävlingskalendern och 
fastställs efter eventuella korrigeringar. 
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7. MNSF sanktionerar tävlingarna i TEMPUS Statistik senaste den 15:e september enligt 

den fastställda tävlingskalendern. 

 

4 Att arrangera en tävling 
4.1 Allmänt 
Samtliga tävlingar ska genomföras enligt SSF:s gällande tävlingsbestämmelser och det är 
tävlingsledaren som är ansvarig för att tävlingen genomförs på ett korrekt och rättvist sätt. 
Visad respekt för alla deltagare och deras prestationer samt funktionärer, ledare och publik 
ska vara honnörsord. 
 

4.2 Funktionärer 
Den arrangerande föreningen ska kunna bemanna en behörig arrangörsstab med 
funktionärer enligt regel 401.3 (SSF:s Stadgar o Tävlingsbestämmelser). MNSF ansvarar för 
att utse tävlingsledare och starter vid DM/JDM (25m och 50m), SUM-SIM Regionsfinal och 
NM senast 3 månader innan tävlingen arrangeras. Övriga funktionärer utses av arrangerande 
föreningen i samarbete med tävlingsledaren. 
 

4.3 Anläggning 
Den arrangerande föreningen ansvarar för att: 

- Boka anläggningen i god tid. 
- Tidtagningsutrustning finns och fungerar väl. 
- Teknisk utrustning såsom ljudanläggning, skrivare och datorer finns. 
- Tävlingsutrustning såsom visselpipor, längdvisningsskyltar, banlinor, stopplina, 

ryggsimsflaggor, 15m markering etc finns. 
- Live Timing bokad hos IC-Control 

 

4.4 Logi och mat 
I samband med flerdagarstävling ska den arrangerande föreningen ta fram prisvärda 
alternativ för logi och mat för vilka man ska eftersträva närhet till simhallen. Den 
arrangerande föreningen ansvarar för såväl bokning som den ekonomiska uppföljningen. 
 

4.5 Kostnader 
Enligt dokumentet MNSF Policy för subventioner av tävlingar. Avser subvention av medaljer 
och andra kostnader för Norrländska Mästerskapen, SUM-SIM Regionsfinal, DM/JDM, UGP 
och Simiaden. 
 

4.6 Intäkter 
Alla intäkter tillfaller den arrangerande föreningen. 
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4.7 Skapande av tävlingen i TEMPUS. 
Den arrangerande föreningen ansvarar för att skapa en databas och lägga upp tävlingen i 
TEMPUS Statistik senast 6 veckor innan tävlingsdatum. 
 
 

4.8 Inbjudan 
Den arrangerande föreningen skapar en inbjudan som publiceras på den arrangerande 
föreningens hemsida. 
Inbjudan ska innehålla: 

- Arrangör samt ev. medarrangör t ex förbundet. 
- Tävlingsarena, datum, tid, ort, bassänglängd, antal banor, antal pass. 
- Grenordning, åldersklasser, ev. begränsningar av antalet starter. 
- Tid för insimning (bör starta senast 1 timme före första start). 
- Sista anmälningsdag, avgift (individuellt resp. lagkapp), betalningssätt. 
- Efteranmälningar (när, var, förhöjd avgift). 
- Simmare som stryks eller inte kommer till start (avgift, vilka åldersklasser) 
- Eventuell poängberäkning. 
- Beskrivning av hur prisceremonier avser genomföras 
- Ansvarig som svarar på frågor ska anges med namn och mailadress. 
- Upplysningar om mat och boende. 
- Namn på Tävlingsledare 

 

4.9 Anmälan 
Den arrangerande föreningen ansvarar för att hantera anmälningarna och vid alla av MNSF 
sanktionerade tävlingar ska anmälan göras via TEMPUS Statistik anmälningsfunktion. 
 

4.10 Startlista, heatlista 
Snarast möjligt efter sista anmälningsdatum ska en första startlista publiceras på den 
arrangerande föreningens hemsida. Vid tävlingen tilldelas föreningarna aktuella heatlistor, 
antalet ska vara minst 1 exemplar/15 st anmälda utan kostnad. 
 

4.11 Strykningar och lagkappsanmälan 
Strykningar med deltagarnas namn och ID-nummer ska göras enligt den arrangerande 
föreningens anvisningar. Lagkapsblanketter med deltagarnas namn och ID-nummer ska 
lämnas in enligt den arrangerande föreningens anvisningar. 
 

4.12 Insimning och avsimning 
Ryggsimsflaggor ska vara uppsatta vid insimningens början och plats för avsimning ska vara 
tillgängligt. 
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4.13 Tidtagning och sekretariat 
Samtliga tävlingar ska genomföras med helautomatisk tidtagning med ett backupsystem i 
form av halvautomatisk tidtagning. Personalen som arbetar i sekretariatet och med 
tidtagningen ska vara väl förtrogna med utrustningen och kunna hantera alla eventuella 
uppkomna situationer. Tävlingssekreteraren ska alltid vara minst distriktsfunktionär. 
 

4.14 Genomförande 
Starttid för första passet ska anpassas till deltagande föreningar då resvägen kan vara lång 
för många. 
 
Före första passet senast 45min före tävlingsstart ska den arrangerande föreningen 
sammankalla till ett ledarmöte med representanter från deltagande föreningar och 
tävlingsledaren. Tävlingsledaren ansvarar för mötets genomförande. 
 
Den arrangerande föreningen ansvarar för prisceremonin vilket är en viktig del av tävlingen 
och ska genomföras med respekt för mottagarna. Medaljer och andra priser beslutas av den 
arrangerande föreningen. 
 
Efter genomförd tävling ska en utvärdering genomföras senast 2 veckor efter sista 
tävlingsdag. Ett allmänt intryck samt både positiva och negativa synpunkter kan då 
framföras. Utvärderingen leds av ansvarig tävlingsledare som samlar in synpunkter från 
deltagande föreningar, funktionärer och arrangerande förening. Denna utvärdering delges 
den arrangerande föreningen och MNSF Tävlingskommitté. 
 

4.15 Resultatlista 
Resultaten i formen RE-fil samt Lenexfil ska skickas till results@simforbundet.se senast 
dagen efter genomförd tävling. Detta för att resultaten ska kunna användas för anmälan till 
efterföljande tävlingar. 
 

4.16 Resultatservice 
LiveTiming och resultattavla bör användas vid alla tävlingar. 
 

4.17 PR 
För att uppnå bästa PR runt våra aktiviteter kom ihåg att kontakta media (tidningarna och 
lokalradion), både före och efter tävlingen. Skicka gärna därför inbjudan och startlista till 
berörda. Den arrangerande föreningen bestämmer själva hur och vem som kontaktar media. 
Finns ingen reporter på plats, skriv gärna några personliga intryck av tävlingen och lämna 
dem tillsammans med resultatlistan. Det betyder mycket för en reporter/redaktion att 
erhålla ett så färdigt manus som möjligt. 
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4.18 Kom ihåg 
- Badets iordningställande 

Speakerplats, plats för invigningstalare, stolar och klädkorgar för simmarna, prispall, 
prisbord, flaggning och utsmyckning av badet. 

- Funktionärer 
Funktionärslista, funktionärskort, enhetlig klädsel, mat och förfriskningar till 
funktionärerna. Funktionärsgenomgång skall hållas 1 timme före varje simpass och 
leds av tävlingsledaren och av den funktionärsansvarige. Speciellt "fikarum" för 
funktionärer bör finnas. 

- Resultatservice 
Resultat efter varje gren anslås. 

- Prisutdelningsceremoni 
Prisutdelare, uppgift om hederspriser och grensponsorer lämnas skriftligt till 
speakern. 

- Behov av personal 
Resultatserviceansvarig, springresurser, mat, boende 

- Tävlingssekretariatet svarar för 
o Seedning av grenarna 
o Iordningställande av komplett och uppdaterad heatlista till speakern och 

funktionärer och för anslagstavla 
o Kallelse av ev. ny simmare (vid strykning) och om ev. omseedning behöver 

göras 
o Heatlistor till försäljning 

- Ta del av erfarenheter 
Ni uppmuntras att ta del av andra föreningars erfarenheter att genomföra tävlingar 
speciellt om det är första gången ni arrangerar en tävling och även MNSF 
Tävlingskommittè kan hjälpa till. Föreningar som genomfört många tävlingar har 
skapat checklistor och annan dokumentation som är värdefull för att skapa bra 
arrangemang. 


