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28 februari 2023 

Tävlingar för barn i simning 

 
För barn upp till och med 12 år gäller följande tävlingsformat. Dessa är utformade efter de riktlinjer som förbundsstyrelsen 

beslutade om den 27 januari 2022.  

Riktlinjer för tävlingar i barnidrott inom Svensk Simidrott 

 För barn 12 år och yngre ska tävlingsverksamhet utformas så att: 

• Individens utveckling är i fokus och inte jämförande resultat 

• Alla som vill delta i en tävling ska kunna göra det 

• Resande till tävlingar minimeras 

• Resultatlistor endast presenteras i bokstavsordning oavsett resultat eller kön 

• Tävlingar bör genomföras med mixade klasser, dvs utan könsindelning 

• Barnen inte deltar i seriesystem och finns inte med i eventuella tabeller. 

• Barnen inte blir uttagna till landslagsverksamhet 
 
Vidare gäller även följande:  

• Simidrottare 12 år och yngre får inte delta i nationella mästerskap för seniorer och juniorer  
 

Tävlingar för barn ska vara enkla, snabba och roliga. De är utformade för att ge fler barn förutsättningarna att börja tävla, och 

fortsätta tävla. Riktlinjerna gör tävlingsformatet enklare och färre funktionärerna behövs. Det är enklare för föreningarna att 

arrangera en tävling och de som vill kan tävla oftare. Det är en bra grund för att rekrytera nya funktionärer.  

Det finns två nivåer för tävlingar för barn, instegstävlingar och fortsättningstävlingar, och simmaren beslutar tillsammans 

med tränaren på vilket steg hen ska tävla.  

Resultat från bägge nivåerna kan registreras i simidrottsdatabasen Tempus. Arrangerande förening beslutar vilka 

tävlingsnivåer som ska godkännas som anmälningstider.  

Båda nivåerna kan vara del av en tävling där grenar med fullt regelverk finns med, men instegs- och/eller fortsättningsgrenar 

kan även arrangeras som egna tävlingar. 

Instegstävling 

Målgruppen är barn upp till 12 år, och nybörjare oavsett ålder.  
 

• Simmaren simmar simsättet och sträckan i grenen efter bästa förmåga. 

• Funktionärsbesättningen är sparsam och det behövs bara en starter och tidtagare för tidtagning. 

• Inga förkunskaper eller utbildning krävs för funktionärer, utan instruktioner ges på plats av arrangör. 



  
 

 

 

 

Fortsättningstävling:   

Målgruppen är simmare, oavsett ålder, som ska ta nästa steg mot ett fullt regelverk efter instegstävling.  

Tävlingarna tillämpar ett enklare regelverk där simmaren diskas på färre grunder än vid en tävling med fullt regelverk. 

Diskvalifikation sker endast om den tävlande: 

• Gjort en grov tjuvstart. 

• Simmat fel simsätt*. 

• Ej vidrört vägg vid vändning eller målgång. 

• Dragit i linan. 

• Hindrat medtävlare. 
 

*Med detta menas att simmaren till exempel simmar crawl istället för bröstsim. Inte att simsättet är felaktigt, till exempel släpande armar i fjärilsim. Enstaka arm- eller 

bentag i fel simsätt leder inte heller till diskvalifikation. 

Utförda starter, simningar, vändningar och målgång som skulle innebära diskning i en tävling med fullt regelverk fångas, om 

möjligt, upp av funktionärer och meddelas av tävlingsledare till den aktives tränare vid valfri tidpunkt.  

För att genomföra en fortsättningstävling rekommenderas att det finns minst tre funktionärer med 

tävlingsfunktionärsutbildning; en tävlingsledare, en starter samt en bandomare. Övriga funktionärer behöver inga 

förkunskaper eller tidigare utbildning. Alla instruktioner kan ges på plats av en utbildad funktionär som har en av 

nyckelrollerna i funktionärsbesättningen.  

I mixad lagkapp är alla kombinationer av flickor och pojkar tillåten 

Tävlingsdräkter är valfria för båda könen men så kallade tech-suits ska undvikas i största möjliga mån. Se riktlinjerna på 

hemsidan för mer information. 

Det bör finnas en vändningskontrollant per två banor, och en tidtagare per bana om tidtagning ska genomföras. Om tävlingen 

sker utan tidtagning bör det ändå finnas en funktionär per bana på startsidan för att hjälpa simmarna/vara 

vändningskontrollant, samt en vändningskontrollant per två banor på vändningssidan.  

Detta gäller för alla simmare 12 och yngre från och med 1 januari 2023. Dock finns ett undantag:  
Föreningar har en möjlighet att erbjuda en klass 12-13 år med fullt regelverk. Tränare och ledare i en förening som önskar 
anmäla en 12-årig ska göra en bedömning att simmaren är tekniskt, mentalt och fysiskt redo att delta i en tävling med fullt 
regelverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.svensksimidrott.se/varasimidrotter/Simning/tavling/tavlingsdrakter/
https://www.svensksimidrott.se/varasimidrotter/Simning/tavling/tavlingsdrakter/


  
 

 

Här följer det som gäller för anmälnings- och resultatförfarande i Tempus och WinGrodan2.  

 
Tävlingsnivå – Instegstävling 
För denna tävlingsnivå gäller följande: 
1. Start- och resultatlistor: 
Dessa listor sorteras alltid i bokstavsordning med efternamnet först, oavsett kön, ålder etc. 
Listan ska inte innehålla någon information om inbördes placering eller förhållande till andra 
simmares anmälningstider eller resultat. 
2. Seedning 
Seedning ska i första hand ske genom lottning, men om arrangören så vill kan seedning ske i 
tidordning. Om tidordning används, kan heaten lottas för att slippa att heaten rankas i tidordning.  
Fördelningen av simmare ska ske jämnt över heaten, så att ingen behöver simma ensam etc. 
Om till exempel en bassäng innehåller sex banor och det är 19 simmare anmälda, så ska heat 1 
ha fyra simmare samt övriga tre heat fem simmare (alltså inget heat innehåller sex simmare 
och inget heat bara tre simmare). 
3. LiveTiming 
Instegstävlingar ska inte visas live på LiveTiming. Start- och resultatlistor kan laddas upp på 
LiveTiming och sorteras i bokstavsordning enligt punkt 1 ovan. 
 
Tävlingsnivå – Fortsättningstävling 
För denna tävlingsnivå gäller följande: 
1. Start- och resultatlistor 
Dessa listor sorteras alltid i bokstavsordning med efternamnet först, oavsett kön, ålder etc. 
Listan ska inte innehålla någon information om inbördes placering eller förhållande till andra 
simmares anmälningstider eller resultat. 
2. Seedning 
Seedning ska i första hand ske genom lottning, men om arrangören så vill kan seedning ske i 
tidordning. Om tidordning används, kan heaten lottas för att slippa att heaten rankas i tidordning.  
Fördelningen av simmare ska ske jämnt över heaten, så att ingen behöver simma ensam etc. 
Om till exempel en bassäng innehåller sex banor och det är 19 simmare anmälda, så ska heat 1 
ha fyra simmare samt övriga tre heat fem simmare (alltså inget heat innehåller sex simmare 
och inget heat bara tre simmare). 
3. LiveTiming 
Fortsättningstävlingar får visas live på LiveTiming. Start- och resultatlistor kan laddas upp på 
LiveTiming och sorteras i bokstavsordning enligt punkt 1 ovan. 
 

 
 
 


