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23 februari 2022 

Inom ramen för Svensk Simidrotts långsiktiga ’Strategi 2025’ har ett prioriterat arbetsområdena 

varit att utveckla tränings- och tävlingsformer för olika ambitions- och utvecklingsnivåer. En 

utgångspunkt för arbetet har varit barns lika rättigheter att delta utifrån såväl Barnkonventionen 

som RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Arbetet har lett fram till nya förhållningsregler 

kring deltagande i tävling & match för barn upp till 12 år i samtliga simidrotter. 

De nya riktlinjerna utgår ifrån det inriktningsbeslut som Svenska Simförbundets styrelse fattat kring 

match & tävlings verksamhet för barn upp till 12 års ålder. Reglerna här nedan börjar gälla från och med 

februari 2022:  

• Barnens verksamhet skall fokusera på glädje och den egna individens utveckling, inte på att 

jämföras, eller bli bedömd utifrån andras insats. 

• Resultatlistor ska endast presenteras i bokstavsordning oavsett resultat eller kön.  

• Tävlingar kan genomföras med mixade klasser dvs behöver inte könsindelas.  

• Alla former av seriesystem påbörjas tidigast vid 13 års ålder.  

• Tävlingsverksamhet för barn ska ske lokalt så att resandet minimeras.  

• Inget barn 12 år eller yngre tas ut till landslagsverksamhet.  

För Svensk vattenpolo innebär det följande: 

• I åldersgrupper upp till och med U16 spelar killar & tjejer i mixade lag. 

• Seriespel börjar vid åldersgrupp U14, där barn 13-14 år är prioriterade. För att yngre barn skall få 

delta gör föreningen en dispensansökan för berörda spelare till förbundet.  

• Samtliga spelare som deltar i seriespel från åldersgrupp U14 skall ha en simidrotts-licens från 

Tempus samt vara aktiverad på klubbens spelklarlista för säsongen i FX. 

• Allt seriespel i U14 sker i första hand i regional regi. Inget nationellt mästerskap hålls i denna 

åldersgrupp.  

• I Poolkampsturneringar redovisas inga matchresultat. Inga deltagare behöver ha en simidrottslicens 

eller vara uppsatt på klubben spelklarlista för att kunna delta.  

• Ingen spelare yngre än 14 år tas ut i något ungdomslandslag.  

Vattenpolomatcher för barn & ungdomar skall anpassas utifrån detta beslut framöver. Eventuella frågor 

eller synpunkter gällande beslutet kan skickas till Poloutskottet på följande e-post: 

Vattenpolo@svensksimidrott.se 
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