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Motion angående att skapa en ny svensk juniormästerskapstävling  2022/1 

Bakgrund 
En av svensk simnings största utmaningar är den stora andel simmare som väljer att avsluta sin karriär i 
gymnasieåldern. Många av dessa simmare upplever att den måltävling de är hänvisade till på nationell nivå - 
JSM/SM, känns avlägsen. Kvaltiderna är tuffa, och steget mellan SUM-SIM och SM/JSM är stort.  

 
Simsverige är fullt av unga simmare som kämpar för att kunna nå ett SUM-SIM kval. Av de tusentals 
tävlingsaktiva simmare vi varje år ser i 13–16 årsklasserna är det dock endast några få hundratal av varje kön 
som faktiskt tar sig hela vägen till ett Svenskt Ungdomsmästerskap. När dessa simmare passerar 16 års ålder 
höjs ribban ytterligare och de möter då de mycket tuffa kvaltider till JSM eller SM som gäller om man vill 
kunna fortsätta att tävla på mästerskapsnivå. Ekvationen blir för många simmare allt för svår. Varför träna 
7–10 gånger i veckan för att fortsätta simma samma tävlingar som man alltid har gjort? JSM-kvaltiderna 
upplevs som nästintill astronomiskt svåra att nå, trots hårt slit och många timmar i bassängen. Resultatet 
blir tappad motivation och allt för tidigt avslutade simkarriärer.  
 
För individen, föreningen och för svensk simning är det en oerhörd förlust när en ung människa väljer att 
avsluta sin simkarriär. Skälen är många: 
 

1. Har man simmat sedan ung ålder så besitter man en oerhörd kompetens i simidrott. Förutom 
potentiella landslagssimmare är dessa ungdomar även framtida ledare, tränare, funktionärer och 
ideellt engagerade individer i våra föreningar. De bör ges bästa möjliga förutsättningar för att se till 
att de kan uppnå sina mål - inte skapa en känsla av otillräcklighet och misslyckande i en känslig 
ålder.  

2. En bredd av unga simmare utgör grunden i att skapa träningsmiljöer för våra elitsimmare att vara 
och verka i. Utan träningskompisar som hjälper till att pusha och utmana så kommer inte heller våra 
bästa simmare utvecklas till sin fulla potential. 

3. Risken att vi missar ”late bloomers” ökar dramatiskt när utslagningen sker redan i 16-årsåldern. 
Framförallt på herrsidan, då puberteten inte sällan infaller senare, har simhistorien visat sig full av 
talanger som inte börjat visa sig förrän långt senare.  

4. Ur ett folkhälsoperspektiv vill vi behålla våra medlemmar aktiva så länge som möjligt. De vanor som 
unga skapar under gymnasieåldern och sina första vuxenår pekar ut riktningen för deras framtida 
liv. Det ligger i svensk simnings intresse att motverka bland annat stillasittande, ohälsa och fetma.  

5. Det är svenska simförbundets uttalade mål i strategi 2025 att bredda verksamheten, att göra 
triangeln till en rektangel. För att uppnå detta behövs nya idéer. Förslagen i denna motion är 
utmärkta verktyg för att just bredda toppen av triangeln. 

 
Det är angeläget att hitta en ny form av tävlingar för att behålla våra juniorer, och ge fler chansen att vara 
med på ett svenskt mästerskap Med det sagt kommer här kommer ett potentiellt förslag på en ny 
tävlingsform för svenska mästerskap i simning för juniorsimmare. Detta förslag baserar sig på SUM-SIM och 
JSM äldre i Kungsbacka, en tävling som visade hur man framgångsrikt kan genomföra en uppskattad tävling 
för ungdomar i dessa åldrar.  
 



  
 

 

Vi föreslår: 

Att Svenska simförbundet ges i uppdrag att utifrån det ”Sum-Sim äldre” som genomfördes i Kungsbacka 
sommaren 2021 ta fram nya, mer inkluderande former av ett svenskt mästerskap för simmare i 
åldrarna mellan SUM-SIM och seniorklass, dvs 17–19 åringar. 

Att Årligen genomföra tävlingen i långbana, i tidsmässig anslutning till SUM-SIM Riks i långbana. 
Antingen veckan före eller veckan efter 

Att Tävlingen ska genomföras i direktfinaler.  

Att Tävlingen ska genomföras med enskilda åldersklasser - 17 år, 18 år, och 19 år. 

Att Tävlingen ska innehålla lagkapper för en ålderklass, 17–19 år. Även mixlagkapper. 

Att Anmälan sker genom antingen kvaltider med möjlighet att fylla ut heaten, eller fri anmälan, med 
heatbegränsningar.  

 
 
Camilla Johansson-Sponseller, Umeå simsällskap 
Johan Sundqvist, Härnösands Simsällskap 
 

  



  
 

 

Styrelsens yttrande          2022/1 

 
Styrelsen bedömer att frågeställningen ryms inom det arbete som görs med simningens säsongs- och 
tävlingsplanering (STP) där den nuvarande 4-årsplanen gäller fram till och med 2024. Styrelsen bedömer 
dock att det behövs göras en översyn i halvtid av nu gällande STP där motionärens förslag kan diskuteras, 
men också frågeställningar som kommer från såväl Simförbundets nya riktlinjer för barnidrott och de 
utmaningar som har uppstått under covidpandemin. Styrelsen avser att under våren ge ett uppdrag till 
Förbundschefen att till se att översyn av STP 2020–24 genomförs så att planeringen kan revideras inför de 
två avslutande åren.  
 
Styrelsen anser därmed frågan som besvarad. 

 
 
 
 
 
 

  



  
 

 

Motion från Hellas SK         2022/2 

Motion 1: Kvot på styrelseledamöter: minst en från varje simidrott.  
Motivering: För att säkerställa att styrelsen har insikt om alla delar av verksamheten. 

Motion 2: Kvot på valberedning: en från varje simidrott.  
Motivering: För att säkerställa att valberedning har bredare kunskap om möjliga styrelse medlemmar. 

 
Motion 3: Kvot på ansvarsnämnden: en från varje simidrott.  
Motivering: För att det är viktigt att minst en av ledamöterna har kunskap om en av varje simidrotter. 

Motion 4: Ändra det internationella namnet av förbundet till något i stil med "Aquatic Federation of 
Sweden"  
Motivering: Så att namnet inkluderar alla simidrotter. Det börjar flera länder göra, t.ex Kanada, Argentina, 
Malta, Georgien och Jamaica.  

Motion 5: Göra om regeln om röstlängd (och koppla bort betydelsen av resultat/sm-poäng) 
Förslag a: 1 röst per representerat i USM/SM simidrottssektion. 
Förslag b: samma som ovan men om föreningen har mer än t.ex 200 simidrottare så får den ytterligare en 
röst.  
Motivering: Resultaten borde inte påverka röstlängden. Det borde även inte löna sig(röstlängdmässigt) att 
ha separata simklubbar, simhoppsklubbar osv. Tvärtom, borde föreningar som bedriver flera simidrotter 
premieras. 

Bo Jutner 
Hellas SK 
 

 

  



  
 

 

Styrelsens yttrande         2022/2 

Motion 1:  

Kvot på styrelseledamöter: minst en från varje simidrott. Motivering: För att säkerställa att styrelsen har 

insikt om alla delar av verksamheten.  

Motion 2:  

Kvot på valberedning: en från varje simidrott. Motivering: För att säkerställa att valberedning har bredare 

kunskap om möjliga styrelsemedlemmar.  

Motion 3:  

Kvot på ansvarsnämnden: en från varje simidrott. Motivering: För att det är viktigt att minst en av 

ledamöterna har kunskap om en av varje simidrotter.  

Styrelsens svar på motion 1–3: 

Svenska Simförbundet har inte en representation i styrelsen, valberedning eller ansvarsnämnd från de olika 

simidrotterna. Valberedningens uppdrag är att utifrån flera kriterier föreslå ledamöter där erfarenheten av 

en eller flera simidrotter är ett av dessa kriterier. Styrelsen ser det som positivt att ledamöterna inte 

representerar olika intressen i styrelsen utan att alla ledamöter har ett övergripande ansvar för att styrelsen 

fattar bra beslut för Svensk Simidrott.  

Styrelsen yrkar avslag på motionärens förslag.  

Motion 4:  

Ändra det internationella namnet av förbundet till något i stil med "Aquatic Federation of Sweden" 

Motivering: Så att namnet inkluderar alla simidrotter. Det börjar flera länder göra, t.ex. Kanada, Argentina, 

Malta, Georgien och Jamaica.  

Styrelsens svar på motion 4: 

Svenska Simförbundets stadgar innehåller ingen officiell översättning av förbundets namn på engelska. 

Styrelsen avser att ta med motionärens förslag till arbetet med förbundets internationella kommunikation 

och hur vi där presenterar oss. 

Styrelsen anser därmed frågan som besvarad.  

 

 



  
 

 

Motion 5:  

Göra om regeln om röstlängd (och koppla bort betydelsen av resultat/sm-poäng) Förslag a: 1 röst per 

representerat i USM/SM simidrottssektion. Förslag b: samma som ovan men om föreningen har mer än tex 

200 simidrottare så får den ytterligare en röst. Motivering: Resultaten borde inte påverka röstlängden. Det 

borde även inte löna sig(röstlängdmässigt) att ha separata simklubbar, simhoppsklubbar osv. Tvärtom, 

borde föreningar som bedriver flera simidrotter premieras.  

Styrelsens svar på motion 5: 

För 13 år sedan genomfördes en demokratisk reform i Svenska Simförbundet för att råda bot på det 

demokratiska underskott som dittills rått genom att endast tjugo bästa simidrottsföreningarna samt 

distrikten hade rösträtt vid årsmötet. Från årsmöten därefter har alla simidrottsföreningar rösträtt och de 

föreningar som har erhållit minst ett SM-poäng under de senaste två åren fått ytterligare en röst.  

Motionären lämnar olika förslag på hur fördelningen av röster i röstlängden skulle kunna ändras där 

styrelsen bedömer att underlaget inte är tillräckligt för att kunna genomföra en förändring av 

Simförbundets stadgar idag. Styrelsen avser att till Simförbundsmötet 2024 ha genomfört ett demokratiskt 

reformarbete där fördelning av röster till Simförbundsmötet kommer att vara en del. Det övergripande 

målet för detta arbete är att öka intresset för och delaktigheten i både det regionala och nationella arbetet 

för simidrottens fortsatta utveckling. Styrelsen vill att fler föreningar engagerar sig på olika sätt i det arbete 

som görs såväl inom distrikts- som riksorganisationerna. För Simförbundets del är ett högt deltagande vid 

Simförbundsmötet eftersträvansvärt där graden av engagemang snarast har varit i avtagande sedan 2009. 

Det är inom ramen för denna demokratiska frågeställning som rösternas fördelning vid Simförbundsmötet 

kan ses över.  

Styrelsen yrkar med detta medskick till Simförbundsmötet avslag på motionärens förslag.  

 

  



  
 

 

Motion till Svenska Simförbundets Årsmöte 2022     2022/3 

- Gällande branschexklusivitet vid Svenska Mästerskap i simning 
 
Förslag: 

Vi motionsställare nedan anser att Svenska simförbundet ska möjliggöra för föreningar att: 
 

1) Slopa branschexklusiviteten för ett märke. De intäkter som ev. kommer förbundet tillgodo pga. detta 

straffar våra arrangörsföreningar ekonomiskt många gånger om. 

Bakgrund: 
 
Tidigare så var det en härlig arrangemangsmiljö när man kunde ha flera tält/stånd med olika utbud av 

Freker, Arena, Olander swim, Speedo, Swimnet m fl. – och nu finns det ett betydligt mindre utbud även av 

det eftersom ett baddräktsmärke har branschexklusivitet vid alla mästerskap. Den inbjudande och säljande 

miljön finns inte kvar. 

 

Förutsättningar: 
 
Om branschexklusiviteten slopas så kommer fler företag att få möjlighet att sälja och visa upp sina 

produkter, vilket gynnar arrangören genom sponsoravtal. Sådana samarbeten skulle trygga den 

ekonomiska insatsen som föreningen lägger i ett mästerskap. 

 

 
Föreningar som står bakom motionen: 
 
Västerås Simsällskap Jönköpings Simsällskap 
Rolf Alm, ordförande Frida Boklund, ordförande 
 
Linköpings allmänna simsällskap Spårvägen Simförening  
Katarina Eckerberg Olsson. ordförande Magnus Sundqvist, ordförande 
 
SK Laxen 
Johan Widerberg, ordförande 
 

  



  
 

 

Styrelsens yttrande         2022/3 

I mars ingick Svenska Simförbundet ett nytt avtal med Arena som leverantör av simutrustning. I 

framtagandet av avtalet har SSF vägt in önskemålet om slopad branschexklusivitet och det nya avtalet 

innebär att en mästerskapsarrangör kommer att kunna ha försäljning av simutrustning från andra 

varumärken än Arena. Vi vill dock vara tydliga med att detta inte är ett principbeslut utan gäller för det 

specifika avtalet med Arena. När SSF ingår avtal med sponsorer väger vi olika intressen mot varandra och 

fattar det beslut som vi anser gagnar simidrotten mest på en övergripande nivå.  

Till Simförbundsmötet 2020 fanns en motion på samma linje som denna och inga nya avtal har tecknats 

med denna exklusivitet efter att den inkom. 

 

Med det nya avtalet så finns inte några hinder för den arrangemangsmiljö som motionärerna eftersträvar 

och med det anser styrelsen motionen besvarad. 

 

 

  



  
 

 

Motion avseende hantering av slagna rekord vid felaktig    2022/4 

klassificering i Parasimning    

Bakgrund 

Upprinnelsen till motion grundar sig i en incident under verksamhetsåret där en simmare slog flertalet 

svenska rekord i den klassificering simmaren då tillhörde. Då simmaren erhållit officiell klassificeringen av 

godkänd klassificerare saknades grund för att inte registrera rekorden. Flertalet protester mot simmarens 

klassificering gjordes dock och simmaren kom senare att omklassificeras till en klass med 3 nivåer lägre 

funktionsnedsättning. Dagens regelverk saknar dock möjlighet att hantera de rekord som registrerats av en 

simmare som helt klart tävlade i fel klass och därmed hade en orättfärdig fördel som mycket väl kan 

innebära att ingen simmare med korrekt klassificering kommer kunna uppnå nu rådande rekordtider inom 

överskådlig framtid.  

Förslag 

Motionären föreslå därför följande förändringar i tävlingsbestämmelserna för Parasimning.  

• Till punkt 1005.1 adderas följande tillägg: ”Klassificeringen gäller från den tidpunkt då klassificerarna 

har avslutat klassningen. 

• Punkt 1005.3 adderas med lydelsen: ”Om godkänd klassificerare beslutar om review av 

klassificeringen kan simmaren fortsatt delta i sanktionerade tävlingar, men rekord slagna under 

review kan först registreras efter att simmarens klassning fastställts. Har eller får simmaren en 

internationell klassning kan rekord dock registreras även under review.” 

• Punkt 1005.4 adderas med lydelsen: ”Simmare som vägrar genomföra omklassning efter beslut av 

godkänd klassificerare skall anses vara utan klassificering och därmed förlora möjligheten att delta i 

sanktionerad tävling.” 

• Punkt 1006.1 adderas med lydelsen: ”Om ett svenskt rekord registrerats av en simmare som 

omklassificeras inom två år från rekordet slagits skall rekordet gå åter till tidigare rekordinnehavare 

alternativt till den simmare som under perioden registrerat den snabbaste tiden i klassen. Detta 

gäller dock inte om det görs sannolikt att simmaren vid tiden för rekordet tävlade med korrekt 

klassificering.” 

• Punkt 1007.1 adderas med lydelsen: ”Om skriftlig protest mot en simmares klassificering inkommit 

till tävlingsarrangören innan dess att tävlingen slutförts eller tävlingsarrangören tillställt SSF 

tävlingsresultat innehållandes rekordnoteringar ska tävlingsarrangören vidareförmedla protesten till 

SSF tillsammans med tävlingsresultaten.” 

• Punkt 1007.2 adderas med lydelsen: ”Resultat slagna av parasimmare vars klassificering är föremål 

för skriftlig process får inte resultera i registrering av rekord innan godkänd klassificerare beslutat 

om protesten skall avslås eller om simmarens ska bli föremål för review.” 
 

Inga Wulf, Ordförande Skånes Simförbund  



  
 

 

Styrelsens yttrande         2022/4 

 
Hösten 2021 påbörjades ett arbete med att anpassa svenska regler för hantering av klassificering av 
parasimmare utifrån det reglemente som WPS (Worlds Para Swimming) har.  
Regelkommittén (RK) har genom kontakt med Svenska Parasportförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté 
och SSF:s parautskott, hanterat detta och det finns nu riktlinjer som bygger på den internationella, WPS 
Classification Rules and Regulations, som även tar hänsyn till svenska förhållanden.  
Skriften är en bilaga till SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser kapitel 10, parasimning, som i sin tur bygger 
på kapitel 4 som är FINAs simregler översatta till svenska.  
Motionen från Skånes Simförbund gäller hur svenska rekord kan slås, hur omklassificeringar och reviews ska 
ske, samt konsekvenser av detta. Detta behandlas i bilagan "Klassificering av parasimmare", se Bilaga 1.  
 
Svenska Simförbundets styrelse föreslår att motionen med detta är besvarad i sin helhet. 
 
 

 

  



  
 

 

Motion gällande tidtagning vid Svenska Mästerskap i simning  2022/5 

  

Förslag: 

Vi motionsställare nedan anser att Svenska simförbundet ska möjliggöra för föreningar att: 
 

1) Föreningar som har kompetens och utrustning att genomföra ett kvalitativt 

mästerskapsarrangemang avseende tidtagning och IT ska ges möjlighet att göra detta. Eventuellt 

kan det ges olika förutsättningar för SM kontra Sum-Simtävlingar i ett första skede. 

 
Bakgrund: 

Enligt tävlingsbestämmelserna är det SSF som ansvarar för tidtagning & IT på mästerskap: 
 

SSF bokar och betalar en leverantör av tidtagnings- och resultathanteringssystem, vilket även inkluderar resultat- 

/videoskärmar samt produktion av TV-sändning/streaming.1 

 
Alla startavgifter går till SSF så att föreningar endast kan få ekonomin på ett mästerskap att gå ihop genom 

biljettintäkter och sponsring. Det har medfört att färre och färre föreningar vill arrangera mästerskap när 

ekonomin är en osäkerhetsfaktor. 

 
Förutsättningar: 

Flera föreningar i landet har egna tidtagningsanläggningar eller har en nära samarbetspartner som tex 

Västerås tidtagning när det gäller att sköta tidtagning. Föreningen eller dess samarbetspartner står för en 

mycket hög kvalité och säkerhet samt har erfarenhet och kompetens att sköta allt från tidtagning, IT, 

sponsring & presentationer, live-sändning och annat. Om kompetens och material finns, vill vi att 

föreningarna eller deras samarbetspartners själva ska få genomföra tävlingarna. 

Om föreningen i stället får startavgiftsintäkterna blir det en säkrare ekonomisk grund att utgå ifrån, vilket 

gör att fler föreningar har möjlighet att söka arrangemang av mästerskap. 

 
 

Föreningar som står bakom motionen: 
 
 
Västerås Simsällskap Jönköpings Simsällskap 
Rolf Alm, ordförande Frida Boklund, ordförande 
 

  



  
 

 

Styrelsens yttrande          2022/5 

Svenska simförbundet är tillsammans med en lokal arrangör ansvarig för kvaliteten på svenska mästerskap.  
 
Svenska simförbundet finansierar sin del av mästerskapen med hjälp av startavgifterna och 
ackrediteringsavgifter som går till förbundet.  
De delar som täcks av startavgifterna är bland annat:  
- Medaljer 

- Speaker  

- 3-5 förbundsfunktionärer  

- Mästerskapskoordinator (Kenneth Magnusson)  

- Mästerskapsutvecklare (Dennis Fredriksson)  

- Tidtagning och IT inkl. resultat- /videoskärmar, Webb TV sändning, grafik till Webb TV och SVT  
 
Ekonomin för mästerskapen på central nivå, exklusive personalkostnader, är i princip +/- noll utslaget över 
ett år (något minus för SM/JSM tävlingarna och något plus för Sum-sim tävlingarna). I detta ska man också 
beakta att Simförbundet avlastar arrangerande förening från många risker med nuvarande upplägg, vilket 
inte minst aktualiserades under pandemin. 

För att kunna garantera kvaliteten på mästerskap har SSF sedan många år ett partnerskap och ett väl 

upparbetat samarbete med IC Control för tidtagning och IT på mästerskap. IC Control är en 

utvecklingspartner till SSF och har investerat i nya lösningar och teknik med hjälp av det kontrakt de har 

med SSF. 

I samband med Simförbundsmötet 2020 bejakades en motion från Spårvägen som i flera avseenden gick i 

motsatt riktning mot motionärens önskan om tidtagning. Två delar som behandlades då var: 

• Simförbundet ser över möjligheterna att ha en arrangemangskoordinator som kan stötta 

mästerskapsarrangörer och utveckla mästerskapsarrangemangen över tid.  

• Simförbundet ser till att varje arrangör får en bättre grund för att genomföra sina arrangemang 

genom att de får tillgång till ett komplett koncept med mer material/resurser än det man får idag. 

 

Skulle tidtagningen brytas loss ur helheten ser styrelsen inte att det samordnade utvecklingsarbetet med 

mästerskapen kan fortsätta och yrkar därför avslag på motionen. 

 

 

 



  
 

 

Motion rörande digital funktionärsutbildning      2022/6 

Vi yrkar på att Svenska Simförbundet utvecklar och lanserar en digital funktionärsutbildning som ett 
komplement till nuvarande utbildningsform, speciellt för steg 1 men i förlängningen även steg 2. 

Bakgrund 

 
Fler och fler utbildningar både inom skolan och näringslivet utförs genom olika typer av digital utbildning 
(s.k. eLearning). Med detta avses inte webinars där någon via tex Teams eller Zoom håller en traditionell 
presentation utan att hela utbildningen är digitaliserad. En digital utbildning kan bestå av sektioner där 
man ska läsa text själv eller att texten/innehållet läses upp för kursdeltagaren mer likt en traditionell 
lektion. Det finns också möjlighet att efter varje kapitel eller sektion ställa ett antal kontrollfrågor samt ett 
mer omfattande test i slutet av utbildningen. Olika former av media kan användas inom utbildningen, t.ex. 
självstudier, föreläsning och videovisning. 

Motivering 

 
Förutom att simförbundet signalerar att man tar ett stort steg in i digitaliseringen som ett modernt 
förbund, tror vi också att man kommer att kunna nå en mycket större massa och därmed utbilda fler inom 
simning. Detta tror vi är positivt för det kommer att öka engagemanget hos föräldrar, skapa en bättre 
förstående hur en tävling går till och reglerna som finns men givetvis också lösa funktionärsproblematiken 
som många föreningar har. 

Bedömning 

 
En digital funktionärsutbildning ska bygga på det befintliga materialet som finns, bland annat ”Tävla på lika 
villkor”, men även videoklipp från Youtube om man inte väljer att spela in egna filmklipp på svenska (vilket 
är att föredra). Efter varje moment i utbildningen hålls ett antal kontrollfrågor alternativt ett längre ”prov” 
i slutet av utbildningen där man till exempel kan se ett videoklipp på en vändning eller målgång och 
därefter ska bedöma om den är korrekt eller ej. Efter godkänt prov är man redo för praktik. Klarar man 
inte provet får man göra om det tills man klarar det. Önskar deltagaren hjälp eller har frågor kontaktar 
man i första hand föreningens funktionärsansvarig som i sin tur kontaktar lämplig Klärk om denne inte 
kunnat hjälpa deltagaren. 

 
Den digitala utbildningen ska ha en väl utvecklad FAQ (vanligt ställda frågor), vilket borde besvara de frågor 
som vanligtvis kommer upp under en utbildning. Man kan också tänka dig att sätta upp en central e-
postadress hos simförbundet dit frågor kan ställas. Denna mailbox kan sedan bemannas av olika Klärkar 
runt om i landet för snabbt svar. 

 
För att ytterligare säkra upp kunskapsnivån kan man tänka sig att respektive förening håller en kortare 
repetition/genomgång inför första praktiktillfället i anslutning till funktionärssamlingen. Vi tror inte att 
det egentligen kommer att behövas då vi anser att den digitala utbildningen kommer att förmedla 
budskapet minst lika bra, speciellt då man har möjlighet att gå tillbaka samt att man har enklare 
kontrollfrågor för att stämma av att deltagaren har förskansat sig kunskapen. 



  
 

 

Förslag till beslut, yrkande  

 
Vi yrkar därför på att Svenska Simförbundet utvecklar och lanserar en digital funktionärsutbildning.  
 
 
 
Leif Janzén  
 
Ordförande  
Mölndals Allmänna Simsällskap  
 
leif.janzen@mass.se   
070-202 7406 

  

mailto:leif.janzen@mass.se


  
 

 

Styrelsens yttrande         2022/6 

Styrelse har tillsammans med utbildningsansvariga på förbundet gjort en mindre undersökning kring 

funktionärsutbildningar hos simförbunden i våra grannländer och kommit fram till att heldigitala 

funktionärsutbildningar inte förekommer. Däremot har bland annat Norges Simförbund en första del 

webbaserad. Vilket även är strukturen för Svensk Simidrotts senast uppdaterade simtränarutbildningar, en 

modell och struktur som vi tror på. Att samtliga deltagare tar del av en grundteori via ett webbverktyg som 

sedan kompletteras med en träff för vidare diskussioner och praktiska moment.  

Den totala funktionärsstaben är idag inte mindre än vad den varit tidigare. Med detta i beaktan tror vi 

därför inte att digitala funktionärsutbildningar är lösningen på funktionärsvakanser i samband med 

tävlingar.  

En översyn av nuvarande funktionärsutbildningar kommer påbörjas under året kopplat till de nya riktlinjerna 

om tävlingar för barn och dess instegstävlingar. I samband med detta arbete kommer vi också att se över 

möjligheten att digitalisera delar av framtida funktionärsutbildningar.  

Svenska Simförbundets styrelse föreslår att motionen med detta är besvarad i sin helhet. 
 



  
 

 

Motion gällande masterssimning       2022/7 

Orsak till motionen: 
 
Intresset för masterssimning fortsätter att öka och antalet simmare som tränar och tävlar i 
mastersklasser blir fler och fler. Detta är en bra utveckling som speglar direktiven i enhet med 
simförbundets vision 2025 där ett uttalat mål är att göra simidrott livslångt. Men det finns få 
tävlingar för masters simmare som inte är nationella eller internationella mästerskap. För att öka 
tillgängligheten för masterssimmare att kunna få vara med på vanliga simtävlingar så behöver man 
ändra på reglerna för att underlätta för både mastersdeltagare och arrangörer. Idag så är regelverket 
sådant att om man vill ha masterssimmare med på simtävlingar för barn och ungdomar så måste 
dessa antingen simma i äldsta åldersklassen (oftast 17+ år), eller så måste man som arrangör lägga in 
särskilda mastersklasser i enskilda grenar. Det sistnämnda medför att tävlingspassen förlängs, vilket 
gör det oattraktivt för arrangörer att tillåta mastersklasser. Detta gäller speciellt i vissa regioner där 
man behöver heatbegränsa för att få en rimlig längd på passen och då har man inte möjlighet att 
inkludera mastersklasser. Som det ser ut idag så är det också krånglig administration av 
mastersklasser vilket belastar sekretariatet. 
 
Att låta mastersimmare vara med i äldsta åldersklassen gör att dessa simmare dels känner sig mindre 
välkomna med det medför även att inga rekord eller tider för eventuell ranking godkänds. Det gör 
det mindre attraktivt för masterssimmare att delta. 
 
Vi tror att man kan få många positiva synergier av att öka tillgängligheten för masterssimmare att 
vara med på ordinarie simtävlingar. De är positiva förebilder i en sport där medelåldern hos våra 
simmare ligger på 11 år. 
För att göra våra tävlingsarrangemang mer inkluderande och för att ta tillvara på det växande 
intresset för masterssimning föreslås följande: 
 

• Att man får tävla i mastersklass på tävlingar som är masters sanktionerade precis som 
vilken åldersklass som helst. Så att man seedas enligt tid tillsammans med andra 
simmare oavsett ålder, eller om man kör indelat i åldersklasser, tillsammans med 
äldsta ungdomsklassen. Man skiljer sedan på åldersklasserna och masters i 
resultatlistan. 

• Det vill säga, att man inte längre skiljer mastersklassen från övriga 
klasser och kör dessa separat, utan att man kör tillsammans med äldsta ungdomsklassen. 

• Att man i anmälningsförfarandet till tävlingen kan välja om man vill simma en viss 
gren som mastersklassad eller om man vill simma med vanlig klassning. 

• Att man uppdaterar Grodan för att underlätta anmälan och resultathantering av 
mastersklassade simmare. 

 

Umeå den 27 december 2020 
Camilla Johansson-Sponseller Sportchef Umeå simsällskap 

  



  
 

 

Styrelsens yttrande          2022/7 

Enligt gällande internationellt och nationellt regelverk kan en person, som uppnått minst 25 års ålder, vara 

både simmare och masterssimmare. Det står också uttryckligen i regelverket att samma person kan delta 

både i vanliga simtävlingar och masterstävlingar under samma period. Personen behöver alltså inte avsluta 

sin simmarkarriär för att bli masterssimmare. Det som avgör om man är en simmare eller en 

masterssimmare vid ett givet tillfälle är den typ av tävling man deltar i. 

I de internationella regelverken skiljer de tydligt på de två tävlingstyperna. Det är endast på 

masterstävlingar där det går att göra mastersresultat och det går att slå mastersrekord. Vi har nationellt valt 

att följa de internationella reglerna. Vi har dock gjort tolkningen, att det är möjligt att det på samma ställe 

och under samma dag samarrangera både en vanlig tävling och en masterstävling genom att varva grenarna 

från de två tävlingarna, men det måste fortfarande vara två olika tävlingar. 

Det skulle teoretiskt vara möjligt att ändra reglerna för nationella tävlingar och nationella mastersrekord 

men det kommer fortfarande inta vara möjligt att slå Europa- och världsrekord där simmare och 

masterssimmare blandas i samma tävling. 

Om syftet med motionen är att ge masterssimmare ytterligare tillfälle att tävla, kan man redan idag ha 

åldersklasser i vanliga tävlingar, till exempel klass 30-35 år, där man har en egen resultatlista. Resultatet är i 

det fallet inte ett masterstersresultat utan ska betraktas som ett resultat som i vilken annan åldersklass som 

helst, till exempel 15-17 år. Resultatet kan inte användas för att slå ett mastersrekord men kan användas 

som anmälningstid till vilken tävling som helst. 

Med anledning av ovanstående gör styrelsen den avvägningen att fördelen av att följa det internationella 

regelverket överväger nyttan av en förändring. 

Svenska Simförbundets styrelse yrkar avslag på motionen. 

  



  
 

 

Motion angående ny säsongsplanering      2022/8 

Under 2019 kom en ny säsongsplanering som ska sträcka sig fram tills nästa OS 2024. Men denna nya 

planering missar att adressera några av de stora problem som svensk simning står inför; nämligen få 

seniorsimmare, få gångbara landslagssimmare och minskat medialt intresse och utrymme. Dessa saker är 

symptom på ett större problem: det att intresset för tävlingssimning har minskat bland barn och ungdomar, 

speciellt efter 12-års åldern där utslagningen är stor. 

 

Därför lämnar vi i denna motion ett förslag på en ny säsongsplanering som syftar på att ändra 

förutsättningarna för vår idrott så att svensk simning återigen kan bli en stark och livskraftig idrott.  

 

Bakgrund:  

 

Om det är något som forskningen är rörande överens om så är det att tidig selektering och specialisering 

sällan gynnar en idrott, speciellt när det gäller att utveckla elitidrottare och att få fler att stanna kvar i 

idrotten. Istället ökar utslagningen och detta leder bland annat till färre senior-simmare i vår idrott. Med 

dagens struktur och åldersindelning i svensk simning så tvingas föreningar runt om i landet till att bygga 

verksamheter som gör just detta; att hitta och välja simmare som redan vid 13-års ålder kan slå sig fram på 

SUM-SIM Riks. För att dagens säsongsplanering lägger oerhört stor vikt på tidig framgång. Men om målet är 

att få fler seniorsimmare, ett bättre landslag och en starkare idrott så fallerar årets klubbade 

säsongsplanering kapitalt med tanke på hur läget ser ut med vår idrott. Det vita fläckarna (där 

klubbar/verksamhet har försvunnit) på simmar-Sveriges karta breder ut sig med skrämmande hastighet, och 

antalet seniorsimmare är lätträknade, speciellt på SM nivå. Upplägget som ligger till grund för verksamheten 

fram till 2024 är i princip en upprepning av hur vår idrott har varit uppbyggd de senaste 40 åren. Det är svårt 

att se att den ska lyckas med ovan nämnd målsättning när den inte har producerat det resultat man vill se 

hitintills. Vill man se ett annat resultat är det dags att testa ett annat upplägg och göra en säsongsplanering 

som grundar sig mer på vetenskap och mindre på tradition och tyckande. Vi, som älskar sporten och vill se 

den livskraftig, har tagit fram ett förslag som vi hoppas kommer att driva simidrotten mot visionen och 

målen man har satt i strategi 2025: Svensksimidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma; en 

inkluderande, mångfaldig verksamhet, där fler väljer att stanna, där alla är viktiga och där alla uppmuntras 

till ett livslångt deltagande. (https://www.svensksimidrott.se/Strategi2025/) Vi tycker att det är dags att 

göra verkstad av de fina orden. 

 

Vårt förslag:  

 

Vi tror att man kan öka intresset för simning, få fler att hålla på längre och få fram ett mer relevant landslag 

genom att se över förutsättningarna för våra ungdomar att träna och tävla. Genom att luta sig mer mot 

forskning och mindre mot tradition har vi tagit fram ett nytt förslag på säsongsplanering som tar upp fem 

viktiga områden: 

https://www.svensksimidrott.se/Strategi2025/


  
 

 

 

• ålder och nivå på tävlingar 

• ett nytt tävlingsupplägg för svenska mästerskap 

• en ny tävlingsform för att kora bästa klubb 

• en ny tävlingskalender 

• Att skapa fler alternativ för en fortsatt satsning efter gymnasiet 

 

Ålder och nivå på tävlingar:  

 

Åldern för när våra idrottare börjar tävla på nationell nivå i svenska mästerskap behöver höjas. I slutet av 

denna motion ligger länkar till relevant forskning som tar upp detta och varför det är en kärnfråga för svensk 

simning. Här behöver man ta till sig vad vetenskapen säger och rätta sig efter resultaten av denna forskning. 

 

Det är även viktigt att öppet vatten och bassängsimning samkörs. Man ska se öppet vatten som en variation 

på simträning och tävling, likt en banlöpare som springer i terräng eller som en landsvägscyklist som kör 

mountainbike. 

 

När man börjar sim-tävla ska man använda förenklade regler, där ingen blir diskvalificerad. Man ska göra 

tävlingarna korta och roliga, med resultatlistor som inte är rankade och man kan med fördel använda 

utlottade priser istället för medaljer. Detta gör att tävlingarna blir lättare att genomföra för de tar mindre 

tid och kräver färre funktionärer. Tävlandet i denna kategori som gäller upp till 12 års ålder ligger på tre 

olika nivåer (grön, blå, röd) i enhet med färdighet. Lagkapperna är mixade och korta för att öka inkludering 

och jämställdhet. I öppet vatten simmar man upp till 1 000-1 200 m sträckor individuellt. 

 

Nästa nivå är barn och ungdomar åldern 13-14 år där man börjar tävla enligt gällande regler. Här tävlar man 

i enskilda åldersklasser och upp till distriktsnivå. Istället för kvaltider på distriktsmästerskap bör man 

använda sig av heatbegränsningar för att få rimlig längd på passen. Med "distrikt" menas ett eller flera 

landskap, beroende på var i landet man befinner sig. Målet är att varje landskap ska ha eget DM när 

underlaget finns. Inga nationella mästerskap, men man får vara med på SUM-SIM region. I öppet vatten 

simmar man sträckor upp till 2 500 m. Lagkapperna är både pojk/flick- och mixade. 

 

Ungdomar 15-17 år börjar nu tävla på nationell nivå och med full grenordning både i bassäng och i öppet 

vatten (undantaget 10 000 m på svenska mästerskap i öppet vatten). Nu kan gå vidare till Riksfinal i SUM-

SUM och man tävlar i enskilda åldersklasser. 

 

Juniorer är i åldern 18-19 år där man genomför full grenordning både i bassäng och i öppet vatten och kör 

en speciell JSM dubbelklass. 

 



  
 

 

Seniorer tävlar på SM i en dam och en herrklass med lägsta ålder 15 år. Generösa kvaltider till denna tävling 

då SM ska vara en fest med många deltagare. Full grenordning både i bassäng och i öppet vatten. 

 

Se bifogad tabell för mer detaljerat förslag. Bilaga 1.  

 

Ett nytt tävlingsupplägg för svenska mästerskap:  

 

Relaterat till en ny åldersindelning har vi även sett över hur man tävlar. Vi skjuter fram de roligaste 

tävlingsmomenten till en senare ålder för att uppmuntra att man håller på längre. Det blir en mjukare 

övergång och har fördelen att SUM-SUM är inte över vid samma tidpunkt som du slutar 9:an.  

 

SUM-SUM: Man kan börja delta på SUM-SIM region vid 13 års ålder. Vid 15 års ålder kan man kvala vidare 

till SUM-SIM Riksfinal. Ungdomar i åldern 15-17 år tävlar i enskilda åldersklasser. Både för SUM-SIM i 

kortbana och i långbana så ska man genomföra regionsfinaler (se tävlingskalender, bilaga 3). Tävlingarna är 

förlagda början på sommaren och på vintern innan årsskiftet. 

 

JSM: Är en dubbelklass med ålder 18-19 år. Målet är att JSM ska bli en egen tävling när underlaget blir 

tillräckligt stort. Till en början kommer JSM att samköras med SUM-SIM som en klass på detta mästerskap. 

Denna tävling går alltså vid samma tidpunkt som SUM-SIM, även här med regions- och riksfinal.  

 

SM: SM på långbana läggs i augusti för att förlänga träningssäsongen och för att SM-veckan gör sig bättre i 

augusti då även friidrotten vill att den ska genomföras. Det blir billigare och lättare att boka resor, boende 

och mat på attraktiva resmål om SM-veckan inte ligger i juli. SM i simning är vår kronjuvel och får en högre 

status om den inte samkörs med JSM. Det är också viktigt att kvaltiderna till SM sänks så fler får chansen att 

vara med och tävla. Öppet vatten SM förläggs i anslutning till SM, som mästerskap på SM-veckan. Detta 

kommer att öka spridning av Öppet vatten SM över landet och ge fler av våra duktiga distanssimmare 

chansen att vara med och delta. Kortbane- SM flyttas till mars månad. Det finns flera anledningar till dessa 

förändringar: 

 

• Man kan lättare träna när man är ledig, både över jul och på sommaren. Man förlänger 

träningsperioden. 

• Tränare på denna högsta nivå får planera in sin semesterledighet så att den följer verksamheten, 

men också på ett sätt som kan fostra ökad självständighet hos senior idrottare. 

o Tränare tillför kompetens och struktur, simmare utvecklar förståelse och kunskap för att 

kunna ta ansvar för sin egen träning och utveckling. 

o Mer som idrottare i andra sporter som genomför sin träning med stöttning av sin tränare, 

inte ledd av sin tränare. Det är utvecklande att från tidig ålder lära sig att träna själv ibland. 



  
 

 

o Svensk simning har en tradition av att simmarna förlitar sig i hög grad på sina tränare och 

de kan behöva hjälp att utveckla förmågan att ta egna beslut gällande sin karriär och bli lite 

mer oberoende. 

• Lägerverksamhet blir lättare att planera in och mer ekonomisk. Det blir lättare att hitta tidpunkter 

där man slipper ta ledigt från skolan. 

• Man undviker hårdträning när skolorna har börjat igen och det är stor sjukdomsfrånvaro. 

• Under svenska mästerskap kan de bästa simmarna fokusera på sina bästa grenar och höja spetsen. 

Det gör SM till medialt mer intressant. 

 

Ny tävlingsform för att kora bästa klubb:  

 

Poängräkning tas bort från svenska mästerskap. Istället utser man bästa simklubb genom utslagning 

tävlingar. Tävlingen (kan heta Simallsvenskan) och löper från september till en final i december. Se bilaga 2, 

för mer detaljer.  

Varför byta upplägg när man skall kora bästa klubb? Som klubb poängräkningen är upplagd i dagsläget talar 

följande mot dagens system: 

 

• Hämmar prestations utvecklingen på individnivå. 

o De bästa simmarna simmar många grenar för att ta så mycket poäng som möjligt 

o Kvaliteten på de individuella grenarna sjunker därmed 

• Att kora en lagmästare i samband med SM ger ingen extra spaltmetrar i media 

o Medialt är klubbpoäng svårt att förstå och gör sig inte särskilt bra som ett verktyg att nå ut 

samtidigt med att vi korar individuella mästare, tom på juniorsidan. 

 

Fördelarna med ett lagmästerskap är många, bland annat att: 

 

• På denna tävling går laget före jaget fullt ut och det blir ett spännande sätt att representera sin 

klubb. 

• Det ger ett mer representativt sätt att kora bästa klubb, då tävlingen genomförs via dual meets. 

• Det uppmuntrar simmare att hålla på längre, då hösten är ett perfekt tillfälle att överbrygga 

sommaren och ger ytterligare förlängd karriär 

• Det blir ett bättre upplägg för säsongs hjulet då lagmästerskapen ligger på hösten och på det sättet 

sprids mästerskapen över hela året. 

• Ett separat lagmästerskap, ger nya och fler spaltmetrar framförallt på landsortsnivå 

• Vi behöver förnya oss inom svensk simning på flera plan 

 

 

 

 

 



  
 

 

En ny tävlingskalender:  

 

För att infoga både en ny åldersstruktur och ett nytt tävlingsupplägg för mästerskaps tävlingarna så har vi 

sett över tävlingskalendern och bifogar ett förslag. Största ändringarna är att senior SM är flyttat till andra 

tidpunkter på årshjulet och att ett lag-SM har blivit inlagd på hösten. Se bilaga. Bilaga 3.  

 

Skapa fler alternativ för en fortsatt satsning efter gymnasiet  

 

Vi i Sverige måste bli bättre på att ta fram alternativ för våra duktiga simmare att kunna fortsätta att satsa 

på simidrott, även efter gymnasiet. Våra främsta simmare på gymnasienivå har flera alternativ att välja på 

med LIU (lokal idrottsutbildning), NIU (nationell idrottsutbildning) och RIG (riks idrottsutbildning). Men efter 

gymnasiet så finns det idag få alternativ för dem som inte är bland den lilla skara utvalda simmare som 

tränar på NEC i Stockholm om man vill fortsätta att satsa och inte vill åka till USA. Men det finns stora 

möjligheter att samarbeta med Riksidrottsuniversitet (RIU) och elitidrotts vänliga lärosäten (EVL) i större 

utsträckning än man gör idag. Man måste göra det lättare att kunna välja detta alternativ genom att skapa 

kompetenscenter på de olika RIU:na där simmarna kan få fortsätta att träna på hög nivå, samtidigt som man 

får en utbildning (dubbla karriärer). Och man måste sänka trösklarna så att fler får chansen att välja detta 

alternativ, istället för att behöva söka sig över Atlanten för att få samma möjlighet. Svenska simförbundet 

har en viktig uppgift i att utveckla och synliggöra denna satsning och göra detta skyndsamt. Mer resurser 

behöver läggas på denna grundläggande fråga.  

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten 

 

 

I vårt arbete att ta fram ovan motion har vi bland annat stöttat oss på följande information:  

 

Viktiga länkar:  

https://www.umesim.nu/nyhet/2020/05/remissvar-forbattringar-for-att-behalla-simmare-i-idrotten-langre/ 

 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/friidrottenforandrartavlingarforbarn  

 

Vill man läsa mer om varför man bör undvika tidig selektering och utslagning så återfinns bra material här:  

 

Professorn: "Fel tvinga unga välja tidigt" I GP 

Många vägar till landslaget I ldrottsforskning  

Stjärnorna tar ställning mot tidig specialisering - Riksidrottsförbundet (rf.se)  

Tomas Petersson: Idrott i och utanför skolan - Skola och Samhälle (skolaochsamhalle.se) 

GIH - Tidig specialisering till framgång är en myt  

Professor vill slopa ungdomslandslag I SVT Sport  

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten
https://www.umesim.nu/nyhet/2020/05/remissvar-forbattringar-for-att-behalla-simmare-i-idrotten-langre/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/friidrottenforandrartavlingarforbarn


  
 

 

Hård fysisk träning kan vara skadligt för barn - Nyheter (Ekot) I Sveriges Radio sundstrom200115.pdf 

(idrottsforum.org) 

För en hållbar barn- och elitidrott - Svenska Judoförbundet  

Professorn sågar selekteringen: "Är faktaresistenta" - Norran  

Forskning om barn- och ungdomsidrott - CIF (centrumforidrottsforskning.se)  

Tidiga elitsatsningar ökar inte medaljchanser senare i livet I I forskning.se  

Hård press tar kål på ivern - barn vill ha roligt på träningarna (hbl.fi) 

 

 

Motion inlämnad av:  

Camilla Johansson-Sponseller, Umeå simsällskap  

Marcus Wernström, Motala simsällskap  

Thomas Jansson, Filipstad simklubb  

Bo Hulten, redaktör simma.nu 

  



  
 

 

Styrelsens yttrande          2022/8 

För att utvärdera föregående dokument ”Säsongs- och tävlingsplanering 2017–2020” genomfördes under 

november 2019 en webbaserad utvärdering med länk på Svenska Simförbundets hemsida. Under januari 

2019 tillsattes en projektgrupp under ledning av sportchef Ulrika Sandmark. Projektgruppen bestod av 

följande personer: Kenneth Magnusson, SSF, Mikael Eriksson, Eskilstuna, Thomas Salenius, Jönköping, 

Rikard Lindberg, Visby, Maria Edstedt, Solna, Sebastian Marko-Varga, Lund, Annika Edin, Sundsvall, Andreas 

Jonerholm, Södertälje, Jenny Gustavsson, SSF och Fredrik Pettersson, Halmstad. Dessutom har Marianne 

Hörding och Bertil Ek från regelkommittén deltagit i arbetet. Projektgruppen hade fyra arbetsmöten.  

Ulrika Sandmark hade också vid ett antal tillfällen under projektets gång diskussion med tränare och ledare 

på flertalet konferenser och samlingar. 

Ett första utkast skickades under april 2020 ut på remiss. Efter att remissvaren gåtts igenom har ett antal 

justeringar gjorts i dokumentet. Dokumentet fastställdes av styrelsen den 23 juni 2020. 

Det var således en lång process med återkommande återkoppling som ledde fram till Säsongs- och 

tävlingsplanering 2021 - 2024.  

Motionen är inte ett färdigt förslag utan en idéskiss som saknar yrkanden. Den skulle därför behöva beredas 

ytterligare för att kunna bli ett färdigt förslag. Det är åtminstone flera månaders arbete innan det är klart 

och med den framförhållning föreningar och distrikt behöver skulle det tidigast kunna börja gälla från 1 

januari 2024, dvs sista året på gällande planeringsdokument. Samtidigt kommer arbetet med nästa 

planperiod behöva påbörjas under 2023. 

Med den bakgrunden yrkar styrelsen att motionen anses besvarad och att den får ingå som ett medskick till 

det kommande arbetet med Säsongs- och tävlingsplanering 2025 - 2028. 
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Bilaga till kapitel 10 Parasimning 

Klassificering av parasimmare 

Inledning 

Dessa klassificeringsregler är en bilaga till kapitel 10 Parasimning i SSF:s Stadgar och tävlingsbestämmelser. 

Klassificeringsreglerna ska tillämpas på de parasimmare som har eller söker en nationell klassificering enligt 

regel 1005.1, dvs S-klasser. WPS:s (World Para Swimming) klassificeringsregler ska tillämpas för de simmare 

som har eller söker en internationell klassificering. Ett beslut av WPS avseende internationell klassificering 

gäller för tid därefter även nationellt.  

Simmaren har eget ansvar att vara insatt i de regler och bestämmelser som gäller för klassificering, liksom 

att medverka i klassificeringsprocessen och tillhandahålla efterfrågad information angående hälsotillstånd 

och funktionsnedsättning. 

Att vilseleda eller förvränga sina förmågor i en klassificeringssituation är att betrakta som fusk. I det fall en 

simmare vid klassificeringsprocess uppfattas vilseleda klassificeraren om sina förmågor kan klassificeraren 

anmäla vederbörande till SSF för bestraffning.   

I alla frågor som inte täcks nedan kan vägledning och inriktning hämtas från WPS Classification Rules and 

Regulations. 

 

Klassificeringens organisation 

SSF ansvarar för utbildning och tillsättning av nationella klassificerare. Inför varje officiellt 

klassificeringstillfälle utser parautskottet om möjligt två paneler bestående av vardera högst två 

klassificerare samt därutöver en chefsklassificerare. Klassificerarnas ansvar är att utföra själva 

klassificeringsprocessen med WPS Classification Rules and Regulations, Appendix One-Three, som grund. 

Chefsklassificeraren har ett övergripande ansvar för hela klassificeringsprocessen, ett specifikt ansvar att 

handha all administration inför och under klassificeringen samt även ansvar för att efter avslutad 

klassificering tillställa SSF all dokumentation från klassificeringstillfället. 

All klassificering ska göras av godkända klassificerare som informerats om och agerar i enlighet med SSF:s 

intentioner. 

Arrangerande förening ansvarar för att tillgodose utrymmen och utrustning enligt SSF:s kravspecifikation. 



  
 

 

Allmänna principer för klassificeringsprocessen 

Simmaren ska inneha tävlingslicens för en förening ansluten till SSF, och det är den föreningen som ska 

anmäla simmaren för klassificering.  Gemensamt för alla typer av funktionsnedsättning är att för 

klassificering fordras även medicinsk dokumentation. Berörd förening ska tillse att adekvata medicinska 

dokument inför klassificeringen tillställs SSF på anvisat sätt, och att simmaren har undertecknat ett 

samtyckesformulär.  

Översiktlig beskrivning av processen i de tre avdelningarna: 

För fysiska funktionsnedsättningar (S1-S10) består klassificeringsprocessen av ett bänktest följt av ett 

vattentest och avslutas med en tävlingsobservation. För att simmaren ska kunna genomgå en 

klassificeringsprocess måste en viss teknisk färdighet i de fyra simsätten ha uppnåtts.  

För synnedsättningar (S11-S13) består klassificeringsprocessen av undersökning av synskärpa och synfält. 

För intellektuella funktionsnedsättningar (S14) består klassificeringsprocessen av tävlingsobservation. 

För att en simmare överhuvudtaget ska kunna tilldelas en S-klass förutsätts en viss minsta nivå av 

funktionsnedsättning. WPS klassificeringsregler i Appendix One-Three specificerar denna nivå. Om inte 

denna nivå uppnås kan simmaren inte delta som S-klassificerad parasimmare i en sanktionerad tävling. 

 

Beslut efter avslutad klassificering 

Efter avslutad klassificering får simmaren ett beslut underskrivet av chefsklassificeraren, där det dels 

framgår vilken klass/vilka klasser som tilldelats, dels vilken status klassificeringen har, C (Confirmed), R 

(Review) eller FRD (Fixed Review Date) och dels eventuella undantagskoder (enligt WPS Codes of Exception). 

I beslutet, som gäller med omedelbar verkan, ska framgå vem/vilka som utfört själva klassificeringen. 

Klassificeringsstatus innebär följande: 

C, om simmarens tillstånd är och bedöms förbli stabilt. 

R, om simmaren bara har deltagit i ett fåtal sanktionerade tävlingar eller har ett tillstånd som är permanent 

men inte stabilt och där simmaren inte nått sin fulla utveckling muskulärt eller simtekniskt. Denna 

beteckning innebär att simmaren ska genomgå review vid nästa officiella klassificeringstillfälle. 

FRD, om simmaren bedöms behöva genomgå en review, dock tidigast efter en bestämd angiven tidsperiod 

eller angivet datum, vid nästa därefter kommande officiella klassificeringstillfälle. 

 



  
 

 

Ifrågasatt klassificeringsprocess 

Det är möjligt att ifrågasätta en klassificeringsprocess genom påstått formfel. Ett sådant ifrågasättande ska 

skriftligen ställas till chefsklassificeraren i samband med klassificeringstillfället. I skrivelsen ska preciseras 

vad i processen som ifrågasätts. Simmaren eller simmarens assistent kan ifrågasätta processen och 

skrivelsen ska tillstyrkas av den förening som simmaren representerar. Avgiften 600:- ska vara betald innan 

chefsklassificeraren kan behandla ärendet. 

Om chefsklassificeraren bedömer att ifrågasättandet är berättigat, ska den del som ifrågasatts göras om av 

den panel/den klassificerare som inte medverkat vid den första. Vid övriga fall ska chefsklassificeraren, med 

eget ställningstagande, vidarebefordra ärendet till SSF:s Regelkommitté för beslut. Regelkommitténs beslut 

kan i sin tur överklagas till SSF:s styrelse vars beslut är slutgiltigt. 

För att ifrågasätta beslut om tilldelad klass, se under denna rubrik.   

 

Ifrågasatt beslut om tilldelad klass 

Det finns två tillfällen då det är möjligt att ifrågasätta ett beslut om tilldelad klass. 

a) I samband med utförd klassificering 

b) I samband med sanktionerad parasimtävling eller IPC-sanktionerad tävling. 

Review kommer då att utföras vid nästkommande officiella klassificeringstillfälle. I begäran ska skälen anges. 

Under den tid som förflyter mellan begäran och nästa officiella klassificeringstillfälle behåller simmaren sin 

tilldelade klass. En begäran om review på detta sätt kan göras endast en gång per simmares klass. Review 

ska utföras av annan godkänd klassificerare än den som gjorde den första. 

Beträffande a) ska begäran skriftligen – av simmarens förening – lämnas på plats till chefsklassificeraren. 

Begäran ska åtföljas av reviewavgift 3 000:-. 

Beträffande b) ska begäran skriftligen – av förening med deltagande parasimmare i aktuell tävling – lämnas 

på plats till tävlingsledaren, som snarast ska vidarebefordra begäran till SSF Parasimutskottet för hantering. 

Begäran ska åtföljas av reviewavgift 3 000:-. 

För att ifrågasätta klassificeringsprocessen, se under denna rubrik. 

 

Kallelse till review 

En simmare som blir kallad till review ska infinna sig enligt kallelsen. Den som uteblir kommer då bli kallad 

till review vid nästkommande officiella klassificeringstillfälle. Under denna tid kan inga nya rekord noteras. 

Den som kallas men uteblir från sin andra review förlorar sin klassificering som parasimmare och kan 

därmed inte delta i parasimtävlingar som S-klassificerad innan en ny review genomförts. 



  
 

 

Byte av klass under tävling 

En godkänd klassificerare har möjlighet att besluta om ändrad klass efter observation i tävlingssituation. 

Två fall finns: 

a) Ändring från högre klassificering till lägre, dvs en högre grad av funktionsnedsättning 

b) Ändring från lägre klassificering till högre, dvs en lägre grad av funktionsnedsättning. 

Beslut om ny klass gäller dagen efter att beslut tagits. Inga retroaktiva beslut om ändring av tidigare 

resultatlistor eller vunna priser görs. Det är väsentligt att beslut om ändrad klass tas så snart som möjligt 

efter en tävlingsobservation. 

Angående rekordnoteringar gäller för a) att de noteras från tävlingens start i den lägre klassen, och för b) att 

de upphävs från tävlingens start i den lägre klassen. 

 

Förvaring och tillgång till klassificeringsdata 

All dokumentation gällande klassificering, läkarintyg, diagnoser och övriga medicinska dokument ska 

förvaras av SSF. Vidare ska SSF föra register över alla parasimmare och deras klasser enligt regel 1005.1 och 

även förekommande internationell klass. 
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Lagtävling som ersättning till dagens modell för att kora bästa simklubb 
 
Detta är en modell på seriesim där segraren i högsta divisionen blir svensk lagmästare. Man tävlar i 
dual meet format i omgångar med 16 lag, där vinnande laget går vidare efter varje dual meet och 
möter andra vinnare i ett kategori system. Förlorande laget i varje omgång blir utslaget. 
Poängräkning sker med FINA poäng. Poängen från finalomgången används för att flytta upp eller ner 
lag i divisionerna. Segraren i varje division går vidare till en högre division och andra laget kan gå 
vidare om tillräcklig poäng finns för att slå ut näst sista lag i divisionen ovan. Sista lag i varje division 
flyttas ned till nästa lägre division och näst sista riskerar att flyttas ned ifall andre laget i divisionen 
under har högre FINA poäng på sin senaste match. 
 
Övergripande regler 

1. Sveriges Simklubbar inför första året, delas in efter senaste års utfall av SM poäng i grupper om 16 
lag. 

2. Ranking 1-16 kallas exempelvis Allsvenskan. 
3. Placering 17-32 efter senaste utfallet av SM poäng blir division 1 osv utifrån antalet anmälda lag. 
4. Lagen delas in så att 1:e rankade lag möter 16:e rankade lag och så vidare. Segraren går vidare. I 

fjärde omgången möts man om titeln Sveriges bästa klubb. Eller om man är i division ett, om titeln i 
division ett. 

5. Varje tävling genomförs med ett pass med samma grenordning som ISL, förutom att 400 frisim 
ersätts av 1500m och inga 200m lopp utom i medley ingår. 

6. Två startande i varje gren, man tävlar om FINA poäng. 
7. Segraren i div 1 är direktkvalad till Allsvenskan och tar platsen från den med lägst poäng i omgång 

ett, medan tvåan i finalen i respektive division, får avancemang om FINA-poängen är högre än den 
med näst lägst poäng i omgång ett. Så två lag kan få avancemang till serien ovanför. Man använder 
poängen i senast simmad dual meet. 

8. Man får simma max 4 grenar, endera 3 individuella och ett lag eller 2 lag och 2 individuella lopp per 
simmare. Laget får innehålla max 24 simmare och 2 byten av simmare är tillåtna under tävlingens 
gång. 

9. Man kan få starta utan anmäld tid och oavsett ålder. 
10. Omgång 1 simmas andra helgen i september, omgång 2 andra helgen i oktober, omgång 3 simmas i 

november och omgång fyra simmas i december. 
11. Om man också vill kora en lagmästare på långbana, kan man exempelvis köra så vartannat år. 
12. För att delta i seriesimmet så betalar varje lag en fast avgift. Inga startavgifter utgår utan denna 

fasta avgift ska gå till att täcka kostnader som arrangörerna har i samband med dual meet 
tävlingarna. 
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