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11 september 2022 

Frågor och svar tävlingar för barn riktlinjer 

• Vem har tagit beslutet om detta?  
o Svenska Simförbundets styrelse har beslutat om riktlinjerna 27 januari 2022, och de gäller 

från 1 februari. De följer det inriktningsbeslut som togs av samma styrelse sommaren 2021.  

• Vad finns det för forskning bakom detta beslut? 
o Här finns en del av forskning och information samlad: Klicka 

• Får vi ha prisutdelning? 
o Ja, antingen med lottade priser, eller pris till alla deltagare. Däremot ska inga 

placeringsmedaljer delas ut.  

• Gäller detta verkligen redan nu? 
o Ja, det gäller från 1 februari 2022. 2022 kommer vara en övergångsperiod, och det är viktigt 

att vi fasar in de nya riktlinjerna under denna period. 
o Anledningen till att riktlinjerna gäller, men att det är en övergångsperiod, är att 

tävlingskalendern för 2022 redan var lagt. Det innebär att ni ska göra de anpassningar i så 
stor utsträcknings om möjligt, men det som är planerat och inte går att ändra, är OK.  

• Vi har långt till närmaste förening, får vi inte resa dit och tävla nu? 
o Beroende på var ni bor, och vilken simidrott det gäller, kan resorna ibland bli långa för att 

kunna tävla. Vi utgår från att ni minimerar resandet så mycket som möjligt, efter era 
förutsättningar.  

• Vad gäller för simning? Läs om simningens tävlingar här 

• Vad gäller för konstsim? Läs om konstsimmets tävlingar här 

• Vad gäller för vattenpolo? Läs om vattenpolomatcher och turneringar här 

• Vad gäller för öppet vatten? 
o Det som gäller för öppet vatten kommer här inom kort 

• Vad gäller för simhopp?  
o Det som gäller för simhopp kommer här inom kort 

 

 

 

 

 

https://www.svensksimidrott.se/contentassets/6a6a9ee8db8440f3a1ff80e41e76d482/lankar-forskning-barnidrott.pdf
https://www.svensksimidrott.se/contentassets/50d3e9ae9b3f46649a4d679401654591/tavlingar-for-barn-i-simning-nytt-220706.pdf
https://www.svensksimidrott.se/varasimidrotter/Konstsim/Nyheter/regelverkgallandebarn-ochungdomstavlingarinomkonstsim


  
 

 

• Hur ska vi motivera simmare som tycker att det inte är lika kul nu när alla får medalj, som det var 
när bara tre fick medalj?   

o Framförallt är det viktigt att se till att allas insats är lika mycket värd, och därför får alla pris. 
Fler ska få känna sig bra, och detta är ett sätt för det. Vi förstår att det kan bli en jobbig 
övergångsperiod för vissa, men de är inte så många, eftersom det bara var tre som fick 
medalj tidigare.  
Sen gäller det för oss ledare att hitta fler värden än placering och medaljer. Vi behöver se 
mer till prestationerna, och delar av de, än resultat, poäng och tider. Här behöver vi ledare 
göra ett bättre jobb i att se alla och hitta delmål och prestationsmål i dialog med våra 
simidrottare.  

 


