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21 juni 2022 

 

Till alla simhoppsföreningar  

 

Under våren har Susanne Meckbach arbetat med att sammanställa genomlysningen av svensk simhoppning och gjort flera 

föreningsbesök, en nulägesanalys, för att ta reda på vart vi står och vilka områden vi behöver tillsätta resurser för att utveckla 

framåt. En sammanfattning av resultaten kommer att delges simhoppssverige inom kort.  

Vi planerar även att avsätta tid för en uppföljning under tränarkonferensen i Malmö i höst, där fokus kommer ligga på de 

utvecklingsområden som vi identifierat och gemensamt behöver arbeta med framåt. Dessa områden är bland annat: 

 

• Värdegrundsarbete och införande av en uppförandekod  

• Kontinuerlig utvärdering av utbildningar, läger och tävlingar  

• Översyn av simhoppets utbildningssystem och utveckling av kurserna  

• Översyn av tävlingssystemet och implementering av de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott  

• Mentorsprogram för unga tränare och ledare 

• Regelbundna digitala träffar för samtal och erfarenhetsutbyte  

• Samarbeten mellan olika föreningar för att till exempel arrangera läger och tävlingar  

• Uppdatering av kunskapskrav för simhoppsmärkena  

 

I vårt arbete framåt vill vi inkludera simhoppssverige. Vi kommer skapa utvecklingsgrupper för olika fokusområden, till 

exempel för tävlings- och utbildningssystemet samt mentorsprogrammet. Dessa grupper kommer ersätta det nuvarande 

simhoppsutskottet, som avvecklas. Är du intresserad av att ingå i en utvecklingsgrupp tveka inte att mejla till 

susanne.meckbach@svensksimidrott.se. Alla är välkomna att bidra!  

 

Utvecklingsarbete Svensk Simidrott 

Utöver det specifika simhoppsrelaterade arbetet har Svensk Simidrott övergripande arbetat med att strukturera 

verksamheten för de olika simidrotterna. Följande har genomförts:  

• En sportchef för alla simidrotter  

• Tidsbestämd anställning för Förbundskaptener  

• Verksamhetsutvecklare för alla simidrotter  

• Utvecklingskonsulenter som arbetar med de olika simidrotterna i de olika regionerna 
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• Struktur för en ”Trygg idrott” 

• Inriktningsbeslut för barnidrott 

• Rutiner för tillsättning av utskott och andra arbetsgrupper 

• Inventering i våra simidrotter vid ny organisation 

 

Trygg Idrott 

Svensk Simidrott har inom ramen för projektet Trygg Idrott skapat en struktur för stöd vid otrygg idrottsmiljö. 

Svensk Simidrott rekommenderar att alltid försöka lösa problem och konflikter som uppstår genom dialog. Om du däremot 

upplever oro för ett barn eller ungdom eller misstänker brott ska du alltid söka stöd. På Simförbundet kan du vända dig till 

Erika Meeker (erika.meeker@svensksimidrott.se) som är barn- och ungdomsansvarig för att få vägledning. Ett flödesschema 

med råd om vart du ska vända dig för att få stöd om du upplever en otrygg idrottsmiljö kommer att publiceras och 

kommuniceras ut till föreningarna inom kort.  

 

Landslagsverksamheten 

Trupperna till VM, EJM och EM är uttagna. Ulrika Sandmark har under våren fått stor hjälp av de tränare som har hoppare på 

internationell nivå. Arbetet med att söka en ny Förbundskapten för simhopp kommer ske under hösten 2022. Till dess 

kommer Ulrika Sandmark ta hjälp av den tränargrupp som haft möten under våren. I denna grupp ingår tränare från Malmö, 

Poseidon, Göteborg, Polisen och Jönköping. 

Ny huvudansvarig för medicinska kommittén är Maria Sjöberg. 

 

Vid frågor och funderingar kring landslagsverksamheten hör av er till Ulrika Sandmark 072- 242 41 17 eller 

ulrika.sandmark@svensksimidrott.se. 

 

 

Vi önskar er alla en härlig sommar! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Sandmark och Susanne Meckbach 

Sportchef, Verksamhetsutvecklare simhopp  
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