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Hej konstsimsvänner! 

Som ni kanske känner till brukar konstsimsutskottet (KU) på Svenska Simförbundet skicka ut ett 

informationsbrev strax efter årsskiftet där vi kort summerar upp vad som gjorts under föregående 

år och presenterar lite planer för det kommande året. På grund av den pågående pandemin finns 

det dock inte så mycket att säga om konstsimsåret 2020 eftersom nära nog alla planerade 

aktiviteter har fått ställas in. Exempelvis kunde vi inte genomföra våra svenska mästerskap och inte 

heller delta på internationella mästerskap för juniorer eller seniorer. Även det populära breddlägret 

fick ställas in, liksom den sedan länge planerade FINA-utbildningen för våra egna och internationella 

domare.  

Men bilden har inte varit alltigenom dyster. Vi vet att man gjort ett fantastiskt arbete i våra 

föreningar för att skapa så bra träningsförutsättningar som möjligt för våra aktiva. Landslaget har 

också deltagit på FINA Virtual Challenge, där Sverige placerade sig 2:a plats i juniorsolo herrar, 2:a 

plats i mixed duet, 3:e plats i seniorsolo damer och på 6:e plats i juniorsolo damer. Vi genomförde 

också en nationell e-tävling som måste betraktas som en framgång även om den också blottlade lite 

’barnsjukdomar’ som vi behöver förbättra till nästa gång. Vi har också genomfört digitala 

tränarutbildningar och domarutbildningar, samt digitala träningar och träffar för landslaget. Så den 

påtvingade situationen kan också sägas ha varit positiv i den meningen att vi fått (om)pröva hur vi 

genomför vissa av våra aktiviteter. Kanske kan digitala mötesformer fungera som ett bra 

komplement när vi genomför vissa aktiviteter i framtiden? 

Ett annat ljus i tunneln är förstås den påbörjade massvaccineringen, vilken gör att vi kan planera för 

2021. Samtidigt är vi fortfarande mitt uppe i pandemin vilket innebär att KU har fattat följande 

beslut gällande tävlingsåret 2020-2021:    

Vi hoppas fortsatt på att kunna genomföra ett USM på Eriksdalsbadet den 7 - 9 maj 2021. Detta 

förutsatt att rådande restriktioner gällande allmänna samlingar och resor inom landet kommer att 

justeras till det bättre. KU kommer att ta ett nytt beslut gällande USM i mars 2021 och återkommer 

med ett klart besked. Om USM inte kommer kunna genomföras i maj kommer vi se på andra 

möjligheter att genomföra tävlingen, till sommaren eller hösten alternativt som en digital tävling. 

 

Vi ser dock att inbjudningstävlingarna kan bli svåra att genomföra som planerat. Redan idag har en 

inbjudningstävling ställts in och en senarelagts, se konstsimskalendern. För att vi inte ska få en 

orättvis möjlighet till kvalificeringen till USM och JSM har KU beslutat att ta bort kvalgränserna för 

USM och JSM 2021. Resultat från eventuella genomförda inbjudningstävlingar våren 2021 kommer 

alltså inte att ligga till grund för deltagande på ett eventuellt kommande USM och JSM 2021. 

Klubbarna får dock gärna ha kvar sina inbjudningstävlingar om rådande restriktioner tillåter det. 

Detta dels för att alla simmare ska hinna få lite tävlingsvana, och dels för att våra domare behöver 

https://www.svensksimidrott.se/globalassets/svenska-simforbundet-konstsim2/dokument/konstsimskalender-2021.pdf
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lite övning. Om klubben dock beslutar att ställa in sin inbjudningstävling är det viktigt att ni 

meddelar detta till Nathalie på kansliet.  

Om vi genomför USM/JSM/SM som planerat kommer vi dock inte kunna ta emot ett obegränsat 

antal deltagare. Klubbarna får själva utse, efter bästa förmåga, vilka simmare som är kvalificerade 

för att delta på respektive tävling. Vi lägger dock en maxgräns på 5 solosimmare och 5 par från 

respektive klubb för de olika åldersgrupperingarna. Om någon klubb önskar anmäla fler än 5 

startande i någon åldersklass och gren kan man söka om dispens för detta. 

För tävlingsåret 2020 – 2021 har vi också en tillfällig ’överårsregel’ för att låta de som inte kunde 

tävla under 2020 få en ny chans under 2021. De som skulle gjort sin sista tävling i respektive 

åldersklass under 2020 tillåts att delta i samma åldersklass även 2021. Två resultatlistor görs för 

par- och solotävlingarna, en för de åldersklasser som gäller 2021 och en för de åldersklasser som 

gällde 2020. 

Då de rådande omständigheterna ibland tvingar oss att göra snabba och oförutsedda justeringar av 

vår normala tävlingsverksamhet, ber vi er om förståelse för om alla detaljer inte alltid är på plats 

direkt. Justeringar och förtydliganden kan komma allt eftersom de behövs. Har ni några frågor, 

förslag eller andra funderingar gällande den kommande tävlingssäsongen, får ni gärna höra av er till 

oss inom KU, kontaktuppgifter nedan. 

Under 2021 hoppas vi också att vår landslagsverksamhet ska kunna återgå till mer normala 

förutsättningar för träning och internationellt tävlande. Vi siktar också på att ha ett breddläger till 

hösten.  Under det kommande året kommer vi också att lägga mycket resurser på fortsatt 

kompentensutveckling. Exempelvis kommer vi försöka genomföra flera domar- och 

tränarutbildningar och även vara med och arrangera en simidrottsgemensam tränarkonferens till 

hösten. Vi har också fått accept från FINA på en ’Advanced’ domarutbildning 24-26 september. Men 

som sagt, just nu är läget mycket svårprognostiserat så vi ber att få återkomma med mer detaljer 

när läget klarnar.  

 

Med vänliga konstimshälsningar, 

KU 

Jonas Gerdin – jonas.gerdin@oru.se  

Katarina Westerbjörk – katarina.westerbjork@gmail.com 

Thomas Röhss – thomas.rohss@svensksimidrott.se 

Nathalie Dahlqvist – nathalie.dahlqvist@svensksimidrott.se 
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