Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Här kommer svar från Östsvenska Simförbundets
föreningar, sammanställt nedan.
Tävlingssamverkan
I Östsvenska distriktet är det mycket spretiga åsikter och svar I denna fråga. Diskussionen om det
ska delas ut mästerskapspoäng och/eller medaljer, samt hur administrationen och regelverket
ska fungera skapade flera frågetecken.
De mindre/medelstora klubbarna är för
förslaget med bl a följande kommentar:

De större klubbarna är emot förslaget med bl a
följande kommentar:

Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2

simidrott.se
8431

Fax: 08-724 68 61

Bättre kvalité på mästerskapstävlingar. Bättre
ekonomi för arrangörsklubben. Ett otroligt liv
på läktaren. Viktigt för landslagssimmarna att
kunna öva på lagkapper trots att man inte
tillhör en storklubb.
En jätteutveckling för simmare på landsbygden
där talangerna oftast är färre än 4:a. Tjejerna
få dessutom en chans att stanna kvar längre
utan att vara ind. kvalade.
Om man skulle göra som förslaget säger
”straffar” man de föreningar som klarar av att
skapa ett eget lag, dvs de kan få stryk av ett
combilag från föreningar som inte lyckats med
detta . Om det finns ”ensamma” simmare skapa en gemensam tävlingsförening med
andra eller rekommendera simmaren att gå
över till en annan förening som har lag (om
man anser att lagsim är viktigt ).
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Utvecklingstävlingar I simning, Tävlingar enligt ordinarie regelverk
Här är vi rörande överens att förslaget som helhet är bra. Baddräktsförbudet är inget som någon
vill, däremot är det ok med en rekommendation.
Nedan återfinns några synpunkter, både i positivt och negativ riktning.
Positiva förslag/ideer
Negativ, förändrande
Enklare att arrangera en tävling och eventuellt Det kommer ner till tränarens ansvar. Man ska
få fler att vilja tävla. Detta finns redan på
kunna bli diskad, men det är viktigt att
många håll som fungerande verksamhet. Bra
simmarna får reda på varför de blir diskade och
med enklare diskningskoder, samt pojkar och
får höra att det är okej att bli diskad.
flickor ihop. Svårt med tolkningar på uppsåt
med ovana funktionärer.
Möjlighet att ange diskningsanledning i ett
Varför registrera i Tempus. Är det för att fler
enkelt kodsystem att kryssa i. Det kan vara upp aktiva ska hamna i licensdatabasen?
till respektive tävlingsarrangör att tillåta
anmälningstider från dessa tider. Tider utan
anmärkning ska kunna användas till tävlingar
med fullt regelverk.

Tempus
Här är vi återigen rörande överens om att detta förslag är positivt.
Positivt
Förändring på förslaget
Minska föräldrahetsen. Bra att inte kunna göra Man borde kunna göra individuella
rankningar osv för 12 år och yngre, så mycket
utvecklingskurvor. Tiden är ju det vi har att
förändras längre fram.
mäta med.
Minska jämförelsehets. Tävla i nuet.

