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Uttagningskriterier VM (50m) i Budapest, Ungern 
18 – 26 juni 2022 

 

 Kvaltider   
Damer Gren Herrar 

25,04 50 fritt 22,18 
54,25 100 fritt 48,77 

1:58,66 200 fritt 1:47,06 
4:10,57 400 fritt 3:48,15 
8:37,90 800 fritt 7:53,11 

16:29,57 1500 fritt 15:04,64 
28,22 50 rygg 25,17 

1:00,59 100 rygg 54,03 
2:11,08 200 rygg 1:58,07 

31,22 50 bröst 27,33 
1:07,43 100 bröst 59,75 
2:25,91 200 bröst 2:10,32 

26,32 50 fjäril 23,63 
58,33 100 fjäril  51,96 

2:09,21 200 fjäril  1:56,71 
2:12,98 200 medley 1:59,76 
4:43,06 400 medley 4:17,48 

 
För kvalificering till VM gäller följande: 

1. Ovanstående tider gäller för kvalificering till VM (Finas A-kvaltider). 

2. Simmare som simmade final på OS individuellt är förhandsnominerade på de sträckor de 
simmade final på, dvs. Louise Hansson på 100m fjärilsim, Sophie Hansson 100m bröstsim, Erik 
Persson 200m bröstsim samt Sarah Sjöström, 50m frisim, 100m frisim och 100m fjärilsim. 

3. De två snabbaste simmarna i varje gren, observera dock att simmare under punkt 2 alltid har 
företräde i de grenar där de förhandsnominerats, som uppnått någon av ovanstående 



  

 

 

kvaltider under kvalperioden 1 mars – 12 april på en FINA-godkänd tävling tas ut till VM. 
Därefter kan truppen komma att kompletteras fram till den 15 maj, efter individuell 
förhandsbestämd plan med FK. 

4. Vi har ambition att simma lagkapper på både dam och herrsidan.  

5. Truppen kan med hänsyn till ålder, bedömd utvecklingspotential och utvecklingsnivå på 
simmare kompletteras med ”wild card”. För att komma i fråga för ett ”wild card” i en 
individuell gren så måste simmaren ha klarat Finas B-kvaltid och det får heller inte finnas 
någon annan svensk simmare anmäld i grenen. 

6. VM-truppen kommer att presenteras på Svenska Simförbundets hemsida efter den 12 april 
och sedan med ev. komplettering efter den 15 maj. 

 
 

För frågor kontakta:   
Martina Aronsson 
FK simning 
070-8777571 
martina.aronsson@svensksimidrott.se 
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