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8 april 2022 

Till alla simhoppsföreningar  

Först, ett stort tack för alla trevliga samtal med tränare i Sveriges alla föreningar. Det har varit otroligt värdefullt och 

inspirerande att få ta del av era kunskaper och erfarenheter. Nu återstår arbetet med att sammanställa all information.  

Under mars månad hade vi också två digitala träffar med simhoppssverige. Den första träffen var med idrottskonsulenterna 

och den andra träffen var tillsammans med utbildningsavdelningen. Även dessa träffar gav oss värdefull information och 

input inför arbetet framåt. Utbildningsavdelningen skickade även de frågor som besvarades av deltagarna under träffen till 

de föreningar som inte var närvarande. När utbildningsavdelningen har fått in alla svar kommer vi att sammanställa dessa 

och arbeta fram en plan för simhoppets utbildningar.   

 

Under samtalen med tränarna framkom att det finns ett stort behov av alternativa tävlingar och tävlingsformer så att fler 

aktiva får möjlighet att tävla. Vi har också en ambition att arrangera rikstävlingar under året. I det här arbetet vill vi gärna 

samarbeta med er. Är du intresserad av att ingå i en grupp för att skapa alternativa tävlingsformer och/eller organisera 

Rikstävlingar, maila susanne.meckbach@svensksimidrott.se senast 22/4.  

 

Svensk Simidrotts tränarkonferens genomförs i Malmö den 16-18:e september. Fokus för konferensen är det framtida och 

hållbara ledarskap, teambuilding samt idrottspsykologi. Vi kommer ha både gemensamma föreläsningar och med 

idrottsspecifika pass för respektive simidrott. Har du förslag på föreläsare, teman eller ämnesområden som vi kan diskutera 

under konferensen, mejla till susanne.meckbach@svensksimidrott.se så snart som möjligt.  

 

Inspirationsläger! Den 5-7:e augusti arrangerar Svensk Simidrott ett inspirationsläger för barn och ungdomar i åldern 9-13 år. 

Lägret hålls i Katrineholm, mer information finns här. Sista anmälningsdag är den 1 maj.  

 

Karriärplanering är något vi inom alla simidrotter behöver bli bättre på. Svensk Simidrott har kört igång första omgången av 

karriärplanering för simmare 18-30 år. Denna satsning bygger på mentorskap, utbildning och eventuell möjlighet till jobb 

genom bl.a. våra sponsorer. I maj/juni sätter vi igång med våra övriga simidrotter. Nivån på simidrottare som erbjuds att vara 

med i programmet är att man ska vara på högsta nationella nivå och i landslag eller på väg mot. Till programmet söker vi 

goda förebilder inom olika typer av arbeten, gärna f.d. simidrottare.  
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NIU, nationell idrottsutbildning, finns för simhopp på fyra ställen, Lund, Malmö, Stockholm och Jönköping. Ett bra alternativ 

för aktiva som vill simhoppa och plugga på gymnasienivå. För mer info läs mer på vår hemsida eller kontakta 

helena.bengtsson@svensksimidrott.se. 

 

Elitutbildningen har haft sin sista träff och nu inleds en utvärdering. Information om eventuell fortsättning kommer.  

 

Ulrika Sandmark är för tillfället ansvarig för det praktiska arbetet gällande landslaget tillsammans med Anna Lindberg, som 

jobbar april ut. Vi jobbar för att hitta en lösning framåt för simhoppningen och kommer presentera en kortsiktig lösning inom 

kort. En mer långsiktig lösning kommer presenteras senare. Vid frågor kring simhoppningens landslagsorganisation, kontakta 

ulrika.sandmark@svensksimidrott.se. 

 

Uttagningar till internationella tävlingar och mästerskap kommuniceras med berörda klubbar och aktiva samt publiceras på 

hemsidan: https://www.svensksimidrott.se/varasimidrotter/Simhopp/Landslag/ 

 

Inbjudningar till kommande USM samt SM mejlas ut till klubbar samt publiceras på hemsidan: 

https://www.svensksimidrott.se/varasimidrotter/Simhopp/tavling/Inbjudningarochresultat2022/ 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Sandmark och Susanne Meckbach 

Sportchef, Verksamhetsutvecklare simhopp  

 

Värdegrund 

Vi vet att det finns funderingar kring den centrala organisationen för simhoppet framåt när nuvarande förbundskapten har 

valt att avsluta sin anställning. Den inventering och de dialoger som pågår kommer att få ha sin gång och därefter kommer 

beslut tas om vägen framåt.  

 

Jag vill verka för att Svensk Simidrott ska vara en organisation med högt i tak där alla ges möjlighet att ventilera sina åsikter. 

Samtidigt är det viktigt att vara öppen för nya idéer och välja att se möjligheter i nya situationer. Vi behöver alla vara raka och 

tydliga i vår kommunikation och tala med varandra inte om varandra och lyssna med en vilja att förstå andras åsikter och 

med respekt för personen. På så sätt kommer vi tillsammans att kunna utveckla vår verksamhet på bästa sätt framåt. 

 

Hälsar Mikael Jansson, Förbundschef på Svenska simförbundet 

mikael.jansson@svensksimidrott.se  
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