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13 oktober 2022 

Frågor och svar tävlingar för barn i simning 

Praktiska frågor om simtävling:  

• Vad är det för regler som gäller för instegstävling?  
o Tävlingen genomförs utan diskningar, dvs inga regler utöver gott sportsligt uppförande. 
o Läs mer här 

• Vad är det för regler som gäller för fortsättningstävling?  
o Tävlingarna tillämpar ett enklare regelverk där simmaren diskas på färre grunder än vid en 

tävling med fullt regelverk. 
o Läs mer här 

• Får man simma med fenor?  
o Precis som i alla simtävlingar använder vi i inte fenor eller andra hjälpmedel. Naturligtvis går 

det bra att göra en gren med fenor eller något annat som inte är en vanlig gren, men då ska 
den grenen inte in i Tempus.   

• Om vi måste begränsa antalet simmare på en tävling, hur ska vi göra då?  
o Sortera bort på annan parameter än tider. Begränsa till exempel hur många grenar en 

simmare får deltaga i på tävlingen.  

• Tävlingarna som mina 10-12 åriga simmare vill åka på har tagit bort klasserna för 12 år och yngre. 
Vad gör förbundet åt det?  

o Det är upp till varje arrangör att bestämma vilka klasser och grenar som ska finnas med på 
tävlingen. Det är inget som styrs centralt. Vi vill att fler som är 12 år och yngre ska tävla, så 
vi uppmuntrar givetvis att de är med och tävlar.  

• Kan man ha tävlingar där både yngre och äldre tävlar samtidigt? Det är ju nämligen ett väldigt bra 
sätt att skapa en fin klubbgemenskap. 

o Det går bra. Det kan finnas grenar med fullt regelverk och grenar med regler för 
fortsättningstävling och/eller instegstävling på samma tävling.  

• Får de som är 12 år och yngre delta i lagkappslag med de som är 13 år och äldre på tävlingar med 
fullt regelverk?  

o I först hand, nej men vi för diskussioner om det ska kunna finnas någon möjlighet att söka 
dispens för detta. Svar i frågan kommer.  

• Kommer föreningarna från och med 1/1 2023 få genomföra en simtävling för 12 år och yngre med 
fullt regelverk? 

o Nej. Däremot finns ett undantag som säger att det går bra att ha grenar för simmare 12-13 
år med fullt regelverk, men inte för de som är 11 år och yngre.  

• Kommer det finnas en konkret manual för klubbarna för vad som gäller vid de två olika 
tävlingarna? Många saker känns som egen tolkning. 

https://www.svensksimidrott.se/Viarbetarmed/barnungdomsidrott/riktlinjerfortavlingarforbarn/tavlingarisimningbarn12arochyngre/
https://www.svensksimidrott.se/Viarbetarmed/barnungdomsidrott/riktlinjerfortavlingarforbarn/tavlingarisimningbarn12arochyngre/


  
 

 

o I dagsläget utgår vi från dokumentet. Eftersom 2022 är en övergångsperiod där vi tränar på 
att arrangerar denna typ av tävlingar, är det möjligt att det framkommer saker som vi 
behöver förtydliga under hösten  

 

• När börjar detta gälla? 
o 1 januari 2023. När distrikten lägger sina tävlingskalendrar för 2023, ska detta regelverk 

användas för alla tävlingar där det är simmare 12 år och yngre 2023.  

• Kommer man fortfarande få lov att ha lagkapper på tävlingarna för 12 år och yngre? 
o Ja 

• Hur ska vi som förening tänka vid indelning av lagkappslag? Får vi lov att ha lag om vi inte kan 
erbjuda alla sina simmare att få simma lag?  

o Här är det bra att vi i föreningarna tänker nytt, och strävar efter att dela in simmarna i 
jämna lag och också sträva efter att så många som möjligt som vill simma lagkapp, också får 
göra det. Om det blir simmare som inte får simma, ska vi sträva efter att det också är olika 
simmare som får stå över.  

• Är inte risken stor att simmarna lär sig fel när de inte blir diskade när de simmar mot reglerna? 
o Vi tror att simmarna kommer att simma rätt, eftersom vi ledare fortsätter att lära simmarna 

vad som är rätt i varje simsätt, starter och vändningar. På tävlingen gör vi det som lärt oss 
på träning, och eftersom träningarna kommer att vara lika bra, så kommer även att 
simmarna att fortsätta simma rätt.  

• Hur ska det gå till när funktionärer meddelar tävlingsledaren om ev. fel som simmaren gjort som 
skulle lett till diskning i en tävling med fullt regelverk? 

o Vi vet att detta kommer att fungera bra på vissa tävlingar, och det kommer förmodligen bli 
svårare att få till på andra tävlingar. Det beror förstås på hur stor tävlingen är, och om 
funktionärerna vet vad som gäller vid fullt regelverk. Vi jobbar på att få till en enkel process 
kring detta, men för nu, gör ni så bra ni kan. 

• Vi vill att heaten ska vara så jämna som möjligt, även på instegstävling. Får vi seeda på samma 
sätt som i fortsättningstävling?  

o Ja, det går bra att seeda på samma sätt. Dvs. att först seeda i tidsordning, och seden lotta 
ordningen på heaten.  

 

Frågor om Tempus och WinGrodan2:  

• När kommer WinGrodan att stödja det nya tävlingsformatet?  
o Det är klart sedan den 5 oktober 2022.  

• Kan vi lägga in tiderna för instegstävling och fortsättningstävling i Tempus?  
o Ja. 

• Vad gäller för startlistor? 
o Startlistor ska vara sorterade i bokstavsordning efter efternamn. 

 

 



  
 

 

• Vad gäller för seedning/heatlistor? 
o För instegstävling bör ni lotta för seedning och heatindelning, alternativt seeda, och sedan 

lotta heaten.  
o För fortsättningstider seedar ni, och sedan lottar ordningen för heaten.  
o Läs mer om detta här 

• Kan en simmare som är 12 år på hösten kvala till Sum Sim som går på sommaren efter, med en tid 
som är gjord på en fortsättningstävling?  

o Nej.  

 

Frågor om Utmanarna:  

• Vad händer med Utmanaren? 
o Utmanarna är uppdaterat. Läs här 

• Varför har ni tagit bort pokalerna.  
o Bland annat har råvarubrist gjort leveranstiderna långa, och priserna höga. Vi har istället 

infört medaljer. Vill ni fortfarande ha pokaler, finns ofta bra, lokala leverantörer av det.  

• Finns diplomen kvar?  
o Diplomen är nya och du hittar de här 

• Vilka tider gäller för de olika nivåerna?  
o De hittar du här 
 

Frågor om Simiaden:  

• Vad händer med Simiaden?  
o Diskussioner förs om hur Simiaden ska genomföras 2023 
o Höstsimiaden 2022 kommer att genomföras efter gällande säsongs- och tävlingsplanering, 

men eftersom det nu fungerar i Tempus med fortsättnings- och instegstävling, är det bra om 
tävlingen arrangeras som en av de, eller båda.  

 

Frågor om Licensiering:  

• Hur blir det med licenser 
o För alla simmare som har tid i Tempus, tas en kostnad ut, och simmaren får ett nummer. 

Det kallas fortfarande licens, efter beslut på årsmötet 2022, men kan komma att ändras 
framåt.  

 
 
 
 

https://www.svensksimidrott.se/Simkunnighet/simmarken/Utmanaren2.0/
https://www.svensksimidrott.se/globalassets/svenska-simforbundet-simkunnighet/simmarken/utmanaren-diplom-ver-17.03.pdf
https://www.svensksimidrott.se/globalassets/svenska-simforbundet-simkunnighet/simmarken/tidtag-utmanaren-ver.15.03.pdf

