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Ändringar i kapitel 2 Allmänna bestämmelser och kapitel 3 Mästerskaps- och 
rekordbestämmelser 
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och 
tävlingsbestämmelser, kapitel 2 Allmänna bestämmelser och kapitel 3 Mästerskaps- och 
rekordbestämmelser, enligt bilaga.  

Styrelsen har också beslutat om ett försök genom en tidsbegränsad regeländring som gäller till och 
med den 31 december 2024: 

”I simning kan en förening anmäla en 12-årig simmare i samma åldersklass som för 13-åringar i en 
sanktionerad tävling med fullt regelverk. Tränare och ledare i förening ska ha gjort bedömningen 
att den 12-åriga simmaren är tekniskt, mentalt och fysiskt redo att delta i en tävling med fullt 
regelverk. ” 

Ändringarna träder omedelbart i kraft. 

 

 

 
Enligt uppdrag 
 

Mikael Jansson 
Förbundschef 
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rekordbestämmelser 
 
Kursiv text i bilagan är kommentarer som inte ingår i regeltexten. 
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Styrelsen har tidigare fattat beslut om Riktlinjer för tävling för barn. Till detta behövs det göras 
justeringar i regelverket för att anpassa det enligt riktlinjerna. 

I regel 201 görs det klart att huvudregeln är att endast simidrottare 13 år och äldre kan delta i 
sanktionerade tävlingar, dvs. tävlingar med fullt regelverk. Det kommer dock under en tillfällig 
försöksperiod på två år tillåtas att 12-åriga simmare deltar i sanktionerade tävlingar tillsammans 
med 13-åringar. 

Insteg- och fortsättningstävlingar ska inte sanktioneras, dvs. godkännas, men de kan anmälas till 
tävlingskalendern på samma sätt som sanktionsansökningar görs. Om en tävling är en kombination 
av olika tävlingsnivåer, där en av nivåerna är sanktionerad tävling, då ska sanktionsansökan göras. 

I regel 206 och 304 anpassas åldersgränserna enligt riktlinjerna ovan. 

201 Rätt att delta i sanktionerad tävling 

Nuvarande lydelse 

 

 
 
För rätt att delta i en sanktionerad tävling i 
simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, 
öppet vatten eller masters ska simidrottaren 
inneha licens. 

I öppet vatten ska licensnumret anges i 
startlistan för tävlingsklasser. 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 delta ska diskvalificeras i 
tävlingen. 

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att 
delta anses vara sådan okvalificerad spelare 
som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4. 

Ny lydelse 

En simidrottare har rätt att delta i en 
sanktionerad tävling tidigast från det år 
vederbörande fyller 13 år. 

För rätt att delta i en sanktionerad tävling i 
simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, 
öppet vatten eller masters ska simidrottaren 
inneha licens. 

I öppet vatten ska licensnumret anges i 
startlistan för tävlingsklasser. 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 delta ska diskvalificeras i 
tävlingen. 

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att 
delta anses vara sådan okvalificerad spelare 
som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4. 
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206 Föreningsbyte 

Nuvarande lydelse 

… 

a) Simidrottare som under kalenderåret är 
högst 11 år och som deltagit i en 
sanktionerad tävling under den senaste 
12-månadersperioden. 

- Anmälan på blanketten 
”Anmälan om föreningsbyte”. 

- Ingen registreringsavgift. 
- Övergångsperiod 30 dagar, dock 

för vattenpolospelare 14 dagar. 
b) Simidrottare som under kalenderåret är 

12 år eller äldre och som deltagit i en 
sanktionerad tävling under den senaste 
12-månadersperioden. 

- Anmälan på blanketten 
”Anmälan om föreningsbyte”. 

- Gällande registreringsavgift ska 
inbetalas. 

- Övergångsperiod 30 dagar, dock 
för vattenpolospelare 14 dagar. 

… 

Ny lydelse 

… 

a) Simidrottare som under kalenderåret är 
högst 12 år och som deltagit i en 
sanktionerad tävling under den senaste 
12-månadersperioden. 

- Anmälan på blanketten 
”Anmälan om föreningsbyte”. 

- Ingen registreringsavgift. 
- Övergångsperiod 30 dagar, dock 

för vattenpolospelare 14 dagar. 
b) Simidrottare som under kalenderåret är 

13 år eller äldre och som deltagit i en 
sanktionerad tävling under den senaste 
12-månadersperioden. 

- Anmälan på blanketten 
”Anmälan om föreningsbyte”. 

- Gällande registreringsavgift ska 
inbetalas. 

- Övergångsperiod 30 dagar, dock 
för vattenpolospelare 14 dagar. 

… 

 

 

304 Startberättigad 

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott 
har varje simidrottare, som är medlem i 
förening ansluten till SSF och startberättigad 
enligt representationsbestämmelserna i 2 kap. 
… 
 
 

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott 
har varje simidrottare, från och med det 
kalenderår vederbörande fyller 13 år som är 
medlem i förening ansluten till SSF samt 
startberättigad enligt representations-
bestämmelserna i 2 kap. 
….
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