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Missiv till Säsongs- och tävlingsplanering 2021–2024
Vi har jobbat med den nya säsongs- och tävlingsplaneringen inför nästa period 2021–2024 och vill
nu att ni tar del av det vi kommit fram till och varför. Vi väljer att här presentera de stora
förändringarna för att ni ska kunna ta del av dem och komma med synpunkter. Nedan presenterar
vi de stora förändringarna.
De stora förändringarna är:
1. Ändring av åldersstrukturen i svensk simning
Nuläge

juniorer
Sum-Sim
Simiaden
(åldrarna går läsårsvis)

upp till 20 år, ingen lägre gräns
upp till 17 år, ingen lägre gräns
12 år och yngre tjejer och killar, höst
13 år och yngre tjejer och killar, vår

Ändring

juniorer

13–18 tjejer
13–19 killar
13–15 tjejer
14–16 killar
12 år och yngre tjejer
13 år och yngre killar

Sum-Sim
Simiaden
Anledning till ändringar:

1. Vi vill följa RF:s rekommendationer att 12-åringar och yngre inte ska rankas nationellt.
2. Den äldsta åldersklassen på Sum-Sim var en dubbelklass men med enkla åldersklasser
får fler simmare per årskull delta. Vi vill även begränsa antalet starter per individ på
Sum-Sim riks med samma syfte.
3. Vi anpassar åldrarna till den verkliga utvecklingskurvan, där tjejer ligger före killar i
fysisk utveckling, så att junioråldern inträffar ungefär på samma ställe i respektive
utvecklingskurva.
4. Vi kommer närmare, men inte helt, att följa de internationella junioråldrarna, något
övriga Norden redan justerat. Vi håller också öppet för att vi i ett andra steg helt
anpassar oss efter de internationella åldersklasserna för juniorer.
För c:a 15 år sedan infördes den äldre åldern för juniorerna med förhoppning att fler
simmare skulle fortsätta simma längre. Detta har tyvärr inte skett så vi har dragit slutsatsen
att detta inte är instrumentet för att få fler att fortsätta längre.
2. Antal utvecklingshelger
Det har varit ett stort önskemål från många distrikt att helgerna inte ska vara så uppstyrda
utan att distrikten ska ha mer valfrihet. I förra säsongsplaneringen fanns nio utvecklingshelger per år (möjlighet till utbildningar, konferenser, läger med mera, men ej tävlingar
dessa helger). I nya säsongsplaneringen finns fem centrala helger utmärkta för detta
ändamål. Dessutom får distrikten möjlighet att lägga ut två regionala utvecklingshelger per
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år. Med andra ord större valfrihet för våra distrikt att lägga ut tävlingar och ändå få in
utbildning som inte krockar.
3. Olika grenordningar vartannat år på SM i 25:a och 50:a
Variation av grenordningen för att inte alltid samma grenar ska gå första eller sista dagen.
OBS vi presenterar inte grenordningen i säsongsplaneringen
4. Senareläggning av SM i 25:
Möjlighet till mer träning och till att använda höstlovet till träning. Denna senareläggning
kommer i vissa fall göra att vi inte kan ha SM som uttagningstävling till internationella
mästerskap, men värdet i att kunna träna mer och verkligen ha SM som en sista tävling för
flera känns viktigare.
5. UGP nya åldrar och ingen nationell ranking
UGP går årsvis precis som SUM- SIM och den nationella rankingen tas bort.
Eventuella svar på remissen sänds till ulrika.sandmark@svensksimidrott.se senast söndag den 10
maj.
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