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Redovisning av gruppdiskussionerna – ett
sammandrag
Grupp: Per Edelholm, Johan Ekberg, Caroline Eriksson, Anders Friberg, Mårten
Hallin, Fredrik Henlöv, Thorbjörn Holmberg, Fredrik Isberg, Anders Johansson,
Andreas Jonerholm, Johan Mattsson, Bernt Porsander, Bengt Svensson





Bra med styrning och synen kring tävlingsformerna i Simlinjen.
När planeras utbildningarna bäst? Prioritera datumen så utbildningarna inte hamnar “i
kläm” av allt annat.
Vilka förutsättningar skapar vi för att fler håller på längre?
- Kvaltiderna är ett viktigt verktyg
- Träning/ Tävling – eftergymnasiella lösningar är viktiga.
Förslag: Att SSF/SES tar fram olika “föreningsmodeller” så klubbar i olika storlekar lär
sig att utnyttja sina möjligheter och resurser på rätt sätt. “Lära av varandra”

Simlinjen övrigt:
 Svinbra – grymt!
 Sid. 16 – ta bort metervolymerna och betona istället träningstiden som en viktigare faktor.
 Förslag: Skapa en interaktiv övningsbank för teknik, olika träningsupplägg mm kopplat
till ålder och olika färdigheter.
Grupp: Jens Antlöv, Patrik Axenbo, Malin Bengtsson, Jan Björk, Mikael Björklund, Gyorqy
Czabati, Rudi Dollmayer, Daniel Ekberg, Christina Hörbäck, Elizabeth Karlsson, Petter
Larsson, Angelica Risebrandt, Lennart Sundewall, Jesper Svensson










Nya tävlingsformer
- Nya tävlingsformer för att ge fler möjlighet att tidigare delta i tävlingsutmaningar
- Utforma särskilda regler som kan gälla vid tävlingar för barn
- Viktigt att de får en positiv känsla av att tävla
- Kortare tävlingar reglera passlängd
- Lagtävlingar
- Utmanarkonceptet även på inbjudningstävlingar
- Nivåtävlingar – man tävlar mot de som simmar ungefär lika fort
- Centrala regler för hur en barntävling ska se ut
- Funktionärerna utbildas i dessa regler
Fler Sum-Sim-regioner så att alla som vill får vara med
- Allt för stor skillnad för att komma med i Norrland jfr med Skåne
Tävla med de som är lika gamla, inte dubbla åldersklasser
Ta fram övningsförråd – filmer på hemsidan
Alla simmare och tränare ska gå funktionärsutbildning
Alla simmare >15 år ska gå Plattformen
Standardisera begreppen. Viktigt att hålla en och samma terminologi t.ex. olika övningar
och att det framgår vad t.ex. fart 2 är och att det är ”en standard” i svensk simning.
Forum på hemsidan för idéutbyte, nätverk. Skånes utbyte mellan tre klubbar är ett bra
exempel.







Gruppen tror på Simlinjedokumentet
Bra med tidigare idrottsfokus (simskolan)
Kan bli svårare att administrera då det är många moment som ska kollas i de olika
nivåerna
Simskolan har ett försprång då Simlinjen redan funnits.
Behövs enkla billiga fortbildningar för instruktörer 16-18 år så att man kan skicka 10-15
st. Distrikten skulle kunna arrangera sådana.

Grupp: Claes Andersson, Anders Bladh, Mikael Eriksson, Jenny Gustavsson, KarlJohan Gårdström, Mattias Janvald, Patrick Lempinen, Rikard Lindberg, Niklas
Rajamäki, Björn Tollerud, Bertil Wennberg, Kristoffer Vuori.





























Vad är målen och vad är visionen 2020?
Positivt med Simlinjen. Påverkan  överlag bra att arbetet styrs upp.
Höja status för tränaryrket.
Lättare att ställa krav.
Simlinjen kommer att vinna tid för föreningar och tränare. Mer energi till
verksamheten.
Oro, finns idag för lite vattentid och anläggningstid.
För få tränare har rätt nivå.
Trygghet och tydlighet, både för styrelsen men även gentemot styrelsen.
Lättare att utvärdera för SSF. Men måste försöka skapa ett utvärderingsverktyg som
relateras till simlinjen. Kan göra olika former av riksstatistik, kontrollserier,
träningstid i olika åldrar, allt detta bör följas upp.
Rapportera in till SSF hur många som når målen.
Klubbar skall kunna vara certifierade. Då rapporteringsskyldighet.
För att kunna ta strategiska beslut måste vi ha bättre underlag. Det finns det möjlighet
att nu få fram.
För att kunna bedriva verksamheter måste föreningar har tränare som
kompetensutvecklas  klubbens ansvar  den som annars blir av med kompetens/ej
uppgraderar.
Får en produkt  kvalitetssäkring.
Tydlighet för simmarna.
Mer rekrytering, bättre samarbete, fler fortsätter.
Läger för t.ex. gemensamma nivåer mellan olika föreningar.
Kan användas som utgångspunkt för måldiskussion i olika föreningar.
Hur kan de centrala målen användas i föreningar?
Hur säkerställer vi att simlinjen implementeras i så många föreningar som möjligt?
Varför försvinner tränare?
Incitament för föreningslicens/-certifiering.
Finns dock en risk för små föreningar.
Samverkan  god stämning. T.ex. där det förekommer vita fläckar.
Måste utvärderas på resans gång.
Distrikten måste vävas in i detta ännu mer ( i samverkan)




Se till att det finns någon anställd på distriktsnivå.
Incitament för certifiering  konkurrensmöjlighet.

Grupp: Johan Andersson, Martina Aronsson, Tamas Fekete, Torbjörn Flodfält,
Dennis Fredriksson, Jens Fridorff, Ulf Gladher, Lars-Olof Hansson, Victor
Lindekrantz, Nicky Lukic, Björn Sjöberg, Magnus Sjöberg, Stefan Wiking

