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Ärende: Förändringar angående Simiadens regionsfinaler
Hej simmarvänner!
Efter att ha tagit del av de förslag som kommer att behandlas vid vårt höstmöte har vi
synpunkter på ovanrubicerade och vill delge Er de invändningar som vi tror kommer att
verka menligt på vår populära Vårsimiaden.
Vi är inte motståndare till nytänkande utan tvärtom men ser uppenbarliga problem i
förslaget som är för stora för att inte reflektera över och ev. ta hänsyn till.
1. I vår förening använder vi våra Elitsimmare som tränare på våra Simiaden grupper.
Dels får att dra nytta av deras kompetens men även som goda förebilder och
samtidigt ge dem chansen att finansiera sin egna verksamhet. Det är även i
framtiden önskvärt att kunna göra detta men placeringen av Simiaden samtidigt med
DM/junior DM omöjliggör detta. Man får alltså välja antingen åka med sina simmare
och coacha dessa eller vara med på JDM/DM.
2. Lagkapps simningar är ett av de mest populära inslagen på Simiaden. En uppdelning
mellan platserna på de olika åldrarna omöjliggör att yngre kan gå upp en klass och
skapa förutsättningar för en lagkappsstart. Givetvis inga problem för våra största
klubbar men självklart ett ”aber” för alla våra mindre klubbar.
3. Simiadens regionsfinaler är i den utformning tävlingen genomfördes på i år och även
många tidigare år en stor publikfest med farmödrar/mormödrar och många
simintresserade släktingar och bekantar som kommer för att se på. Det är ju Final. Vi
vill hävda att det är den stora propaganda tävlingen för Svensk Simidrott som vi så
väl behöver. Argumentet att de två äldsta klasserna skall förstärka startlistan för att
de äldre skall få längre vila mellan grenarna menar vi inte håller. Då får man anpassa
vilka grenar man skall delta i eller använda tävlingen som det från början var tänkt
en kvalificeringstävling till JSM och SM. Vi vet ju alla att så inte är fallet utan det
mestadels är en avstämning av formen och en träningstävling inför kommande
mästerskap.
Att i det läget Flytta de två äldsta Simiaden klasserna till JDM/DM ser vi som en
mindre bra lösning. Vi tror att det skulle få en både direkt verkan på kort sikt och en

katastrofal verkan på lång sikt. Att jämföra DM/JDM atmosfären med Simiadens
enorma publikhänförelse är inte rättvist och heller inte önskvärt. V tror inte att
mormor/farmor är intresserade av att sitta och titta på ex. 800 och 1500 m frisim i
väntan på att barnbarnen skall simma sina distanser.
När det gäller argumentet att de äldsta Simiaden simmarna skall vänja sig vid vad
som komma skall, tror vi inte att det gagnar Svensk ungdomssimning. För att få
uppleva samma tryck som det är på Simiadens regionsfinaler får man vända sig mot
Länstrofén eller de Svenska mästerskapen/JSM/Sum-Sim riksfinal.
4. Som fjärde invändning konstaterar vi att spridningen av Regionstävlingarna än mer
flyttas till de stora klubbarna. Redan idag är det omöjligt för de ”mellanstora”
klubbarna att arrangera ”DM/JDM på både kort och långbana, Sumsim regionsfinaler
och nu skulle också den sista ”riktiga” finaltävlingen gå samma väg. Inte heller det en
önskvärd utveckling från vårt perspektiv.
Med detta sagt yrkar vi avslag på det gällande förslaget och lämnar följande förslag:
Genomför Simiadens regionsfinaler på det sätt och med det programupplägg som det
genomfördes på i år (2017).
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