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Den Svenska Simstriden 2020 
 

Bakgrund 
Nordiska mästerskapen i simning som var tänkt att arrangeras i Upplands Väsby 4-6 dec 2020 ställs 
tyvärr in. Detta på grund av pågående pandemi. Svensk Simidrott ser dock behovet att samla det 
svenska simlandslaget och vill samtidigt erbjuda en tävling. Tävlingen ”Den Svenska Simstriden” har 
arbetats fram.  

Upplägg 
5-6 december, Upplands Väsby, Sverige. Resa/samling fredag 4 december och hemresa söndag 6 
december. Två tävlingspass: lördag fm och söndag fm. Social aktivitet lördag em. Uttagna simmare 
kommer att delas in i tre lag, där lagen kommer fightas mot varandra. Genom bra simprestationer 
bidrar simmarna till värdefulla poäng till sitt lag. Alla uttagna simmare kommer ha möjlighet att 
simma fyra individuella lopp och därtill lagkapper. 

Uttagningskriterier 

• Uttagningarna kommer att baseras på resultat gjorda på SM/JSM i Helsingborg 11-15 
november. 
 

• Juniorklassen (flickor 04-07 och pojkar 03-06) 
Simmarna kommer dels väljas ut ifrån resultatnivå och dels utifrån att truppen ska vara så 
komplett som möjligt avseende simsätt och distanser. Bedömningen kommer i första hand 
göras utifrån de två grenar som ger högst FINA-poäng i följande grengrupper: 50+100+200 
frisim, 400+800/1500 fr, 50+100+200 ryggsim, 50+100+200 fjärilsim, 50+100+200 bröstsim, 
200+400 medley. 
 

• Pre-Seniorklassen (flickor 02-03 och pojkar 01-02) 
Simmarna kommer dels väljas ut ifrån resultatnivå och dels utifrån att truppen ska vara så 
komplett som möjligt avseende simsätt och distanser. Bedömningen kommer i första hand 
göras utifrån de två grenar som ger högst FINA-poäng i följande grengrupper: 50+100+200 
frisim, 400+800/1500 fr, 50+100+200 ryggsim, 50+100+200 fjärilsim, 50+100+200 bröstsim, 
200+400 medley. 
 

• Seniorklassen (flickor 01 och äldre och pojkar 00 och äldre) 
Simmarna kommer dels väljas ut ifrån resultatnivå och dels utifrån att truppen ska vara så 
komplett som möjligt avseende simsätt och distanser. Bedömningen kommer i första hand 
göras utifrån de två grenar som ger högst FINA-poäng i följande grengrupper: 50+100+200 
frisim, 400+800/1500 fr, 50+100+200 ryggsim, 50+100+200 fjärilsim, 50+100+200 bröstsim, 
200+400 medley. Vid uttagningen beaktas även ålder och utvecklingskurva. 
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• Det finns i särskilda undantagsfall och i mån av plats möjlighet för en simmare att få ett ”wild 
card” och därigenom bli uttagen.  
 

• Ca 36 simmare kommer att tas ut. 
 

• En föreningskostnad på 500 kr/simmare kommer att tas ut. 
 

• Truppen kommer att presenteras på Svenska Simförbundets hemsida under vecka 47. 

 

 

 

Stockholm, 2020-09-29 
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