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Informationsbrev från Konstsimutskottet (KU) 

Örebro, 2020-06-10 

 

Hej Konstsimsvänner!  

Inget är sig likt i dessa Corona-tider och det gäller förstås också vår konstsimsverksamhet. Som flera 

av er säkert redan känner till har vi i konstsimsutskottet (KU) tvingats vidta flera oönskade åtgärder, 

bl.a. att skjuta upp våra mästerskap och ställa in flera landslagsaktiviteter. Hur restriktionerna 

beslutade av Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att påverka höstens verksamhet är fortfarande 

mycket oklart, men vi väljer ändå att gå ut med följande information för att underlätta er planering. 

Tävlingsverksamhet  

- KU lanserar Svenska E-cupen i konstsim. Detaljerad information om hur tävlingen kommer 
att genomföras framgår av inbjudan, men i all korthet kommer varje förening att 
genomföra och filma tävlingen lokalt i sin egen simhall. Självklart måste FHMs regler om 
max antal personer som får vistas i samma lokal att följas.  
 

- Om Svenska E-cupen i konstsim fungerar enligt plan, planerar KU att genomföra 
USM/SM/Masters som en e-tävling i slutet på september/början på oktober. Tävlingarna 
syftar uteslutande till att ge de aktiva som vill tävla möjlighet att göra det. För att undvika 
att aktiva känner sig pressade att delta har KU förslagit till SSFs styrelse är att inga SM-
poäng ska utdelas till föreningarna, ej heller vandringspriset Isbjörnen. Definitivt beslut om 
att genomföra USM/SM/Masters som e-tävling kommer att ske efter det att Svenska E-
cupen har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Beslut om SM-poäng tas av styrelsen 
under junimötet.  
 

- KU planerar tills vidare att JSM ska samarrangeras med RM i ’fysisk form’ under senhösten. 
Detta kan förstås komma att ändras om FHMs restriktioner består eller utökas. 
 

- Liksom tidigare kommer landslagsaktiva att få löpande uppdatering om tränings- och 
tävlingsverksamhet direkt från KU och landslagstränarna. I dagsläget får fysiska träffar inte 
hållas. SSF styrelse behandlar frågan igen på sitt nästa möte i slutet av juni.  
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Utvecklings-utbildningsverksamhet 

- Bredd- och landslagslägret som var planerat att äga rum den 25-27/9 i Örebro måste tyvärr 
ställas in pga. FHMs restriktioner.  
 

- Den planerade simidrottgemensamma tränarkonferensen som skulle ha genomförts i 
mitten av september 2020 är till vidare uppskjuten till den 22-24/1 2021.  
 

- Lite beroende på hur intresset är från föreningarna planerar KU att genomföra en eller flera 
tränarutbildningar, möjlighet kring att ev. anpassa utbildningar till digitalt format ses över. 
De utbildningar som är aktuella är Konstsimstränare Bas, Nybörjare och Ungdom. Mer 
information kommer när vi vet mer.  
 

- KU har sedan länge planerat att genomföra en avancerad utbildning för domare i Sverige 
tillsammans med FINA. Utbildningen var tänkt att gå av stapeln den 19-20/9, men kommer 
inte kunna genomföras som planerat i september. Vi har ännu inte fått besked från FINA 
om det är möjligt att skjuta kursen till senare i år eller om vi får ansöka om att hålla kursen 
under 2021 istället. Vi återkommer med uppdaterad information när FINA återkopplat.  
 

- KU planerar också att ge en eller flera domarutbildningar under hösten 2020, antingen 
digitalt eller i fysisk form. Vi återkommer med besked om vilka utbildningar som kan 
komma ifråga och när de kan ges.  
 

Som ni märker gör den pågående Corona-pandemin att mycket blir osäkert i KUs planering. Tyvärr 

kan vi inte göra så mycket åt saken och hoppas därför på ert överseende.  

Vänliga konstsimshälsningar, 

KU genom Jonas Gerdin  

 


