
Konstsimstävlingar i Sverige fr o m 2022 

Nya åldersindelningar för konstsimmare i svenska tävlingar 
Alla åldrar gäller det år man fyller och inte den exakta födelsedagen. En simmare som under våren ska tävla i 

en åldersklass får även under hösten året innan träna och tävla i samma åldersklass. För 12-åringar som nästa 

år fyller 13 år gäller att simmaren får delta i B-klassen endast i RM om RM ligger i november/december*  

C-klass : 12 år och yngre 
                          (övergångsregel enbart under 2022 för simmare födda 2010 att delta på USM 2022 om de simmade på USM 2021) 
B-klass: 13 – 15 år  

Junior: 15 – 19 år (men internationellt gäller 15 – 18 år) 
                          (övergångsregel att justera nedre gränsen ett år i taget, dvs 13-19 år 2022, 14-19 år 2023, 15-19 år 2024) 
Senior: 15 år och uppåt 
                          (ingen övergångsregel, gäller from 2022) 
Masters: 20 år och uppåt (men internationellt gäller 25 år och uppåt) 
                          (ingen övergångsregel, gäller from 2022) 
 

Nationella tävlingar i konstsim fr o m 2022 

Ungdoms SM 

C-klass Figursimning och musiksimning utförs normalt. Man kan ställa upp i enbart figurer eller kombination 
figur + fritt program. Domarna kan visa upp domarsiffror med domarblock, men inga resultat läses upp 
i högtalare eller visas på storskärmar. Resultatlistor görs i bokstavsordning per klubb och aktuell klubbs 
resultat skickas till klubben i efterhand. Inga resultat redovisas under tävlingen. C-klassen är på USM 
också öppen för äldre simmare som inte tävlar i annan åldersklass under samma tävling. Inga 
guld/silver/brons-medaljer delas ut, men medalj eller diplom för deltagandet kan delas ut. 

B-klass Figursimning och fria program är en kombinerad tävling med medalj i solo/par/mixat par/lag 

Junior Musiksimning med fria program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 
Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 

Fri 
Kombination 

Musiksimning där man kan mixa B-klass och junior i laget. En separat tävling med egen medalj 

 

Junior SM 

Junior Musiksimning med fria program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 
Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 

 

Senior SM (seniorsimmare kan ej delta i Masters på samma tävling) 

Senior Musiksimning med fria program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 
Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 
Musiksimning med Fri Kombination är en separat tävling med egen medalj 

 

 

 



Masters (ej SM) 

Masters Musiksimning med fria program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/lag 
Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/lag 

 

Riksmästerskapen i konstsim 

C-klass Figursimning med 4 figurer. Domarna kan visa upp domarsiffror med domarblock, men inga resultat 
läses upp i högtalare eller visas på storskärmar. Resultatlistor görs i bokstavsordning per klubb och 
aktuell klubbs resultat skickas till klubben i efterhand. Inga resultat redovisas under tävlingen. C-klassen 
är på RM också öppen för äldre simmare som inte tävlar i annan åldersklass under samma tävling. 
Antalet tävlande kan begränsas till ett maxantal startande med prioritet på att varje klubb ska kunna 
delta före att en klubb ska kunna delta med flera simmare. Inga guld/silver/brons-medaljer delas ut, 
men medalj eller diplom för deltagandet kan delas ut. 

B-klass Figursimning med 6 figurer är en separat tävling med egen medalj 

Junior Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 

Senior Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/mixat par/lag 

Masters Musiksimning med tekniskt program är en separat tävling med egen medalj i solo/par/ lag 

 

*simmare som är 12 år får alltså endast tävla i B-klassen på tävlingen RM. Inga andra tävlingar, 

och endast om RM avgörs i november eller december 


