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Regelverk för licensiering av simidrottsledare 
 
Svensk Simidrott har sedan utbildningsstrukturen som togs fram 2013 erbjudit möjligheten för 
ledare inom Svensk Simidrott att bli licensierade. Utbildningsstrukturen från 2013 är för samtliga 
simidrotter indelad i tre nivåer – en grundläggande nivå, en mer specialinriktad nivå och en 
fortbildande, licensgrundande nivå. Licensiering krävs till exempel för att ledare ska kunna vara 
aktuella för olika förbundsuppdrag.  Licensen är också en bra grund att ha med sig i diskussioner 
med arbets- och uppdragsgivare. 

Syftet med licensiering 
Syftet med licensieringen är att höja kvaliteten i verksamheten genom att ge ledare kontinuerlig 
kompetensutveckling genom att delta i vidareutbildningar, kurser och konferenser. Licensieringen 
syftar också till att ge Svensk Simidrotts föreningar ytterligare en parameter att beakta i samband 
med anställning, kontraktering och ledaruppdrag.  

Mål med licensieringen 
Ledaren ska efter utbildningen: 

 kunna verka som verksamhetsansvarig inom valt område.  

 ha fått specialinriktad fördjupningskunskap inom valda områden. 

 kunna driva utvecklingsarbete i föreningen i syfte att möjliggöra ett livslångt simidrottande 

för fler.  

 ha fått en grundläggande utbildning för att kunna gå vidare för att bli kursledare, NIU-

tränare eller kunna bli aktuell för landslagsuppdrag. Observera att samtliga av dessa roller 

kräver fortsatt utbildning. 

Licens finns för följande målgrupper:  
 Licensierad simlärare  

 Licensierad simtränare för ungdom  

 Licensierad simtränare för junior/senior  

 Licensierad simhoppstränare  

 Licensierad konstsimstränare 

 Licensierad vattenpolotränare 
 
Vem kan bli licensierad? 

 Ledare som genomgått och blivit godkänd på nivå 1-3 i Svensk Simidrotts 
utbildningsstruktur inom aktuell simidrott.  

 Ledare inom simning som läst 45 hp vid Idrottstränarutbildningen vid Malmö Universitetet.  

 Ledare som gått simidrottsspecifik utbildning kompletterat med validerade 
universitets/högskolestudier och/eller licensgrundande aktiviteter.  

För att bli/vara licensierad ska även personen vara verksam teoretiskt, strategiskt och/eller 
praktiskt som ledare/tränare inom aktuell simidrott minst 400 tim/år (10 tim/v x 40 veckor) för den 
målgrupp som licensen avser. 
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Licensgrundande aktiviteter 
Licensgrundande aktiviteter är steg 3 i utbildningsstrukturen för samtliga simidrotter. Dessa 
aktiviteter är tre valbara licenskurser som anordnas av Svensk Simidrott centralt. Ledaren väljer tre 
licenskurser inom vald inriktning/målgrupp. Efter tre genomförda och godkända licenskurser kan 
ledaren ansöka om licens förutsatt att samtliga kriterier för licens har uppnåtts.  
 
Till licensgrundande aktiviteter kan även andra utbildningar som till exempel högskole- och 
universitetsutbildningar valideras in. Kontakta utbildning@svensksimidrott.se om du har frågor 
kring validering.  
 
Till licensgrundande aktiviteter kan enbart utbildningar valideras in. Konferenser går inte att 
använda som licensgrundande aktiviteter för att få en licens, däremot går de att använda som 
meritgrundande aktiviteter för att förnya en licens. Läs mer om detta längre ner i dokumentet. Att 
konferenser inte går att använda för att få en licens beror på att utbildningar och konferenser 
generellt sett skiljer sig åt i upplägg och struktur. För en utbildning finns lärandemål, en plan och en 
struktur så att syfte och mål med utbildningen uppnås. Där finns generellt sett olika metoder och 
sätt för att få deltagaren att lära sig så mycket som möjligt, samt att det finns en ansvarig 
kursledare som kan verifiera att deltagaren har genomfört och blivit godkänd på utbildning.  
 
Var ansöker jag om tränarlicens? 
Ansökan om licens görs via ett formulär på Svensk Simidrotts hemsida under ”Utbildning”. Tänk på 
att du kan behöva skicka in kompletterande handlingar så som tidigare utbildningsdiplom eller 
Ladok-dokument. 
 
Registrering 
Svensk Simidrott ansvarar för registreringen av vilka som innehar licens tillsammans med dess 
giltighetstid. 

 Det är ledarens ansvar att rätt kontaktuppgifter finns registrerade i IdrottOnline samt 
uppges vid licensansökan. 

 Det är ledarens ansvar att anmäla deltagande vid meritgrundande aktiviteter, samt att i tid 
ansöka om en förnyelse av licensen.  

 
Giltighetstid för tränarlicens 
Giltighetstiden är fyra år, men justerat efter kalenderåret enligt följande modell: 

 Licensiering under första halvåret år 1 gäller till 31 december år 4. 

 Licensiering under andra halvåret år 1 gäller till 31 december år 5.  
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Förnyad licens 
Genom att under licensens giltighetstid ha deltagit på fyra meritgrundande aktiviteter kan ledaren 
få sin licens förnyad. Aktiviteterna ska vara enligt följande:  

 Två nationella konferenser eller till målgruppen riktad utbildning, ex. licenskurs arrangerad 
av Svensk Simidrott.  

 Två externa aktiviteter riktade till målgruppen som inte arrangeras av Svensk Simidrott. Det 
kan till exempel vara internationella eller nationella tränarkonferenser. Det kan också vara 
forskningsinriktade konferenser eller utbildningar arrangerad av t.ex. Centrum för 
idrottsforskning eller högskola/universitet.  
Rekommendation är att genomföra en internationell och en forskningsbaserad aktivitet 
under fyraårsperioden. 

Ledaren ska löpande under hela licensens giltighetstid ha varit verksam som ledare inom 
simidrotten, teoretiskt, strategiskt och/eller praktiskt minst 400 tim/år (10tim/vecka under 40 
veckor). 
 
Administration vid förnyelse 
Svensk Simidrott skickar ca 4 månader innan giltighetstidens utgång ett meddelande till 
licensierade ledare. Ledaren har då möjlighet att ansöka om en förnyad licens. Detta görs på särskilt 
formulär på Svensk Simidrotts hemsida.  

 Till licensierade ledare vars giltighetstid löper ut, men som inte har tillräckligt med 
meritgrundande aktiviteter skickas meddelande om detta och möjlighet till komplettering 
ges.  

 Till ansökan ska bifogas intyg från ledaransvarig i aktuell förening att ledaren är verksam 
minst 400 tim/år för den målgrupp som licensen innehas för.  

 Dispens vid förnyelse av licens kan ges vid längre sjukskrivning eller föräldraledighet. 
Kontakta utbildning@svensksimidrott.se på Svensk Simidrott för diskussion och individuellt 
kompletteringsupplägg.  

 Om kraven på förnyelse inte uppfylls vid licensens utgångsdatum kommer ledaren bli av 
med sin licensiering och kontakt behöver sedan tas för eventuell ny licensansökan.  

 
Meritgrundande aktiviteter 
Meritgrundande aktiviteter är fortbildande och kompetenshöjande aktiviteter som kan användas 
för att förnya redan innehavd licens.  
Följande gäller för meritgrundande aktiviteter: 

 aktiviteten ska vara relevant för den målgrupp som ledare har licens för.  

 det gäller att ha 100% närvaro på aktiviteten.  

 en konferens ska motsvara minst två heldagar eller 20 studietimmar à 45 min.  

 Svensk Simidrott publicerar på hemsidan vilka aktiviteter som är på förhand godkända som 
meritgrundande.  

 Licensierade ledare som önskar tillgodoräkna sig annan aktivitet än de som angivits av 
Svensk Simidrott ska innan deltagande ansöka om att få aktiviteten godkänd.  

Indragen licens 
Tränarlicensen kan återtas av Svensk Simidrott, när som helst under giltighetstiden vid regelbrott av 
Svensk Simidrotts riktlinjer och policys.  
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