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Inledning  

Syfte med dokument   
Föreliggande dokument ska enkelt men tydligt beskriva säsongsplanering, tävlingsfakta och 

tävlingsprogram för perioden, 2017-2020. Syftet är att en klar och tydlig planering med ett fast 

innehåll ska finnas för att säkerställa en god långsiktighet och framförhållning. Dokumentet ska 

ligga till grund för all nationell säsongs- och tävlingsplanering perioden 2017-2020. 

Då det pågår ett arbete där parasimningen ska ingå och vara en del av Svensk Simidrotts 

verksamhet kan detta komma att påverka utformningen av tävlingsprogrammen för en del 

tävlingar. 2017 kommer vara ett provår där parasimning bl.a. kommer att ingå under SM-veckan.  

Metodik och arbetssätt  
För att utvärdera föregående dokument ”Säsongs- och tävlingsplanering 2013-2016” genomfördes 

under november 2015 en nätutvärdering på Svenska Simförbundets hemsida. Under januari 2016 

tillsattes en projektgrupp under ledning av sportchef Henrik Forsberg. Projektgruppen bestod av 

följande personer: Kenneth Magnusson, Stockholm, Marianne Hörding, Upplands-Väsby, Mikael 

Eriksson, Wisby, Thomas Salenius, Jönköping, Anna Paulsson, Borås och Robert Johnsson, MKK.  

Projektgruppen har haft två arbetsmöten under januari och februari 2016. I samband med GP i 

Malmö, 30 januari, genomfördes ett öppet informationsmöte.  

Projektet har haft följande styrgrupp: Bengt Jönsson, Susanne Brokop och Stefan Persson.  

Utgångspunkter 
Förutom utgångspunkt i Svensk Simidrotts Strategiska plan 2013-2016, Idrotten Vill, Simlinjen samt 

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott har de övergripande utgångspunkterna 

projektgruppen haft för arbete varit:  

 Att i så liten utsträckning som möjligt ändra nyligen genomförda förändringar avseende 

tävlingsfakta, tävlingsprogram och säsongsplanering, se dokument ”Tävlingsplanering 2013-

2016”.  

 Ett möjliggörande att på årsbasis bättre utnyttja landets 50 m-bassänger såväl avseende 

träning som tävling.  

 Röd tråd och tydliga målsättningar med förbundets tävlingar.  

 Röd tråd för Svensk simnings centrala tävlingsplanering avseende åldrar, tävlingsgrenar, 

tävlingsutbud och säsongsplanering.  
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 Att våra barn och ungdomar ska erbjudas ett progressivt utbud av tävlingar och 

tävlingsprogram samtidigt som de ska ges möjlighet att utveckla kapaciteter som krävs för 

att lyckas som seniorsimmare.  

 Få fler simmare att fortsätta länge. En höjning av medelåldern hos aktiva.  

 Att i så stor utsträckning det är möjligt synka den nationella och internationella 

tävlingskalendern.  

Planeringsprinciper  
Förutom ovanstående utgångspunkter har projektgruppen arbetat utifrån ett antal 

planeringsprinciper för hela säsongs- och tävlingsplaneringen. Dessa principer har varit:  

 Helhet: Säsongs- och tävlingsplaneringen ska erbjuda alla simmare, oavsett kön, ålder och 

färdighetsnivå tävlingar som är stimulerande och utvecklande samt en säsong som är 

adekvat för nivå och färdighet. Hänsyn ska tas till ett centralt heltäckande tävlingsprogram 

när tävlingssanktioner ges.   

 Enkelhet: Säsongs- och tävlingsplaneringen ska vara lätt att förstå och följa för simmare, 

tränare, ledare, föräldrar, sponsorer, media och andra intressenter.  

 Rekrytering: Svenska Simförbundets säsongs- och tävlingsplanering ska underlätta 

rekryteringen av barn och ungdomar till tävlingsidrotten simning. Det innebär bl.a. att 

tävlingsutbud och – program samt säsongsplaneringen ska ”sälja” simningen. Den ska även 

stimulera ungdomars möjlighet till utveckling så att rekryteringen till våra landslags 

säkerställs.  

 Kontinuitet: Den beslutade säsongs- och tävlingsplaneringen ska genomföras med så få 

förändringar som möjligt för att säkerställa en långsiktighet.  

 Träningsorientering: Tävlingsplaneringen ska regelbundet under året ge utrymme till längre 

sammanhängande träningsperioder. Planeringen ska även ge utrymme för större fokus och 

satsning mot 50 m-säsongen. Det bör även tas i beaktande då sanktion för tävlingar ges.  

 Ekonomitänkande: Säsongs- och tävlingsplaneringen ska presentera simningen för 

sponsorer och allmänhet på så sätt att marknadsförening av idrotten underlättas. Vidare 

ska upplägget av säsongen och utbudet av tävlingar ta hänsyn till simföreningarnas 

ekonomi.  

 Mästerskapstävlingar: Mästerskapstävlingar med högre status prioriteras alltid före en 

tävling med lägre status. Därför har planeringen lagts så att så få krockar som möjligt ska 

inträffa med olika tävlingar. Sanktion för tävling får ej ges till andra tävlingar för samma 

målgrupp samtidigt som det pågår en mästerskapstävling.  

 Tävlingsorientering: Strävan är att alla SSF:s tävlingar ska komplettera varandra så det finns 

tävlingar för alla nivåer och åldrar i en omfattning som passar aktuell nivå. Detta bör tas i 

beaktande då sanktioner till tävlingar ges.  
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 Framförhållning: Strävan är att ha en säsongs- och tävlingsplanering som alla känner till och 

kan arbeta utifrån. Med det avses att en tävlingskalender i god tid presenteras, både för att 

den lokala arrangören ska få bästa möjliga förutsättning att förbereda tävlingen, men även 

för att övriga föreningar i god tid ska ges möjlighet att planera sin verksamhet. Även 

arbetet gentemot media och sponsorer bör underlättas med en god framförhållning. Det 

bör dock poängteras att det Europeiska Simförbundets (LEN) och det Internationella 

Simförbundets (FINA) kalendrar ofta publiceras sent. Det ligger till grund för eventuella 

krockar med nationella mästerskap.  

Rekommendationer till föreningar och distrikt  
För att få en så gynnsam säsongs- och tävlingsplanering för så många simmare som möjligt behövs 

ett bra samarbete mellan föreningar och i distrikten. Olika tävlingar kan en och samma helg 

komplettera varandra så att utbudet av tävlingar täcker behovet för distriktets samtliga simmare, 

både avseende nivå och ålder.  

Följande rekommendationer ska distrikten ta i beaktande i samband med den årliga 

tävlingsplaneringen:  

 Att det ett par gånger per säsong arrangeras tävlingar i distrikten med negativa kvaltider1 

 Att distrikten uppmanar föreningar att införa tävlingar med alternativa tävlingsformer 

avseende t.ex. klassindelning.   

 Att distrikten säkerställer att det finns alternativa tävlingar, måltävlingar, för simmare som 

INTE kvalificerar sig för Sum-Sim Riks eller SM/JSM motsvarande helger/period. 

 Att tävlingar fördelas jämnt under året. Det bör finnas ett utbud av tävlingar under alla 

rekommenderade tävlingsperioder (se avsnitt helgtyper) för alla simmare och nivåer.  

 Att tävlingar i distrikten följer respektive förbundstävlingar för aktuell åldersklass avseende 

tävlingsfakta om det inte är tävlingar som syftar till alternativa tävlingsformer.  

Vidare bör utformningen av tävlingarna ses över. T.ex. bör antalet tävlingspass, framförallt för 

yngre åldersklasser, för en åldersgrupp under en tävlingshelg begränsas. Längden på tävlingspassen 

bör också hålla en rimlig nivå. Rekommenderade längd för ett tävlingspass är 3-4 timmar inkl. 

prisutdelningar.  

Förändringar under perioden   
Föreliggande dokument kan under perioden, 2017-2020, i enhetlighet med ovanstående 

utgångspunkter och planeringsprinciper samt nedanstående mål och syfte samt säsongsplanering 

justeras av Sporchef, simning och koordinator simning.  

                                                           
1 Med negativ kvaltid avses att simmare som uppnått kvaltiden inte får vara med i tävlingen.  
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Mål och syfte med SSF:s tävlingar  
 

Simiaden: 

 Vänder sig till simmare i utvecklingsstadium 4 enligt Simlinjen.  

 Utbildningstävling för såväl simmare som simmarfamiljer.  

 Kvantitativt säkerställa distriktens och regionernas återväxt.  

 Svensk simnings rekryteringstävling för barn.  

 Simiaden ska användas som en tävling där Svensk Simidrott marknadsförs och presenteras.  

Ungdoms Grand Prix: 

 Vänder sig till simmare i slutet av utvecklingsstadium 4, utvecklingsstadium 5 och början av 

utvecklingsstadium 6 enligt Simlinjen.  

 Säkerställa ett brett utbud av tävlingsdistanser för svensk ungdomssimning.  

 Utbildningstävling för såväl simmare som simmarfamiljer.  

 Erbjuda samtliga Sveriges simmarungdomar ett brett tävlingsutbud med god regional 

konkurrens.  

 Tävlingskontinuitet över årsbasis.  

Sum-Sim:  

 Vänder sig till simmare i utvecklingsstadium 5 enligt Simlinjen.  

 Kora Svenska ungdomsmästare. 

 Utbildningstävling för såväl simmare som simmarfamiljer.  

 Rekryteringstävling ur ett elitperspektiv. 

 Via regionsfinalen säkerställa föreningars och regioners återväxt på ungdomsnivå. 

Svenskt Grand Prix: 

 Vänder sig till simmare i slutet av utvecklingsstadium 5 samt utvecklingsstadium 6 och 7 

enligt Simlinjen.  

 Erbjuda en kvalitativ tävling i 50 m-bassäng tidigt på säsongen.  

 Stimulera till kvalitativa tävlingsresultat i 50 m-bassäng tidigt på säsongen.  

 Samla svensk bredd- och topp elit under säsong för kvalitativa 50 m-tävlingar.  

 

 

SM och JSM: 

 Vänder sig till simmare i slutet av utvecklingsstadium 5 samt utvecklingsstadium 6 och 7 

enligt Simlinjen.  
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 Kora Svenska senior- respektive juniormästare. 

 Stimulera svensk topp- och breddelit till högklassiga tävlingar. 

 Marknadsförning och exponering av Svensk simning.  

Swim Open Stockholm: 

 Vänder sig till simmare i slutet av utvecklingsstadium 5 samt utvecklingsstadium 6 och 7 

enligt Simlinjen.  

 Erbjuda en högklassig internationell tävling på hemmaplan.  

 Marknadsförning och exponering av Svensk simning.  
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Säsongsplanering 2017-2020 

Senior- och juniorsimning  
SM och JSM i 50 m-bassäng avgörs perioden vecka 26-28 (preliminärt onsdag-söndag) i samband 

med SM-veckan. Tävlingen genomförs över fem dagar. SM och JSM i 25 m-bassäng avgörs i början 

av november i samband med höstlovet. Syftet är dels att undvika ledighet från skolan och dels att 

kunna använda tävlingarna som kvaltävling till Nordiska mästerskapen respektive 

Europamästerskapen eller Världsmästerskapen som simmas i början av december.  

Distrikten ansvarar för om DM och JDM ska genomföras i respektive distrikt och i så fall placeringen 

av tävlingarna.  

För att stimulera till tidigt start på 50 m-säsongen och kvalitativa tävlingsresultat, framförallt på 

junior- och seniornivå, arrangeras Svenskt Grand Prix i slutet av januari, vecka 4.  

Under perioden slutet av mars till början av april arrangerar Svensk Simidrott Swim Open 

Stockholm. Tävlingen som är en internationell inbjudningstävling av högsta kvalitet ska vara en 

simfest för Svenska simmare från äldre ungdom till seniornivå. Tävlingarna bör användas som 

kvaltävling till sommarens internationella mästerskap på såväl ungdoms- junior- och seniornivå.  

Barn och ungdomssimning 
Sum-Sim (Svenska Ungdomsmästerskapen i simning) arrangeras två gånger per år. Sommarens 

tävlingar i 50 m-bassäng avgörs perioden vecka 26-28 med vecka 26 som första alternativ. 

Tävlingarna börjar normalt sett onsdagskväll och pågår tills söndag. 25 m-tävlingen simmas med en 

regionsfinal vecka 45 och en riksfinal 49. Regionsfinalen går över två dagar medan riksfinalen börjar 

fredagskväll och pågår till söndag.  

Simiaden är Svenska Simidrotts rekryteringstävling och vänder sig till åldrarna före Sum-Sim. Den 

simmas både höst (Höstsimiaden) och vår (Vårsimiaden). Höstsimiaden genomförs vecka 48 och 

Vårsimiaden vecka 18/19. Samtliga simmare i dessa åldrar i distriktet ska erbjudas att vara med på 

Simiaden. Distriktet avgör därför själva, utifrån underlag, hur många tävlingar de vill genomföra. 

Tävlingarna på våren kan i de två äldsta åldersklasserna genomföras som distriktstävlingar och 

därefter regionfinal för ett antal kvalificerade simmare. Om så är fallet arrangeras den större 

finalen efter vecka 18/19. Simiaden klassas inte som en mästerskapstävling.  

För att erbjuda ett bra utbud av tävlingsdistanser för samtliga svenska ungdomssimmare genomförs 

tävlingen Ungdoms-GP (UGP) tre gånger per år fr.o.m. 2018. UGP 1 och UGP 2 simmas i 25 m-

bassäng i oktober respektive i januari. Ungdoms-GP 3 genomförs i mars i 50 m-bassäng. Under 2017 
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genomförs UGP enligt tidigare modell med fyra deltävlingar, men med skillnaden att höstens UGP 

är UGP 1 i 2017/2018 års UGP. UGP 2017 består såldes enbart av tre deltävlingar.  

Det är tillåtet att genomföra andra grenar än de obligatoriska på UGP och även bjuda in andra 

åldrar. Däremot måste tävlingen redovisas i två separata resultatfiler och – listor, en för grenarna 

som tillhör UGP 1 och en för grenarna som tillhör UGP 2.  

 

Helgtyper  
För att få en bättre och enhetligare tävlingskalender för hela simmar-Sverige har ett antal helgtyper 

valts ut. Nämligen följande:  

 Utvecklingshelger. Dessa helger ska utnyttjas till olika aktiviteter såsom läger, utbildning, 

återhämtning och ledighet på regions-, distrikts- och klubbnivå samt nationell nivå. Ca 10 

utvecklingshelger/år kommer att läggas in i tävlingskalendern. Under dessa helger ges 

ingen tävlingssanktion och inga resultat från tävlingar i Sverige kommer att läsas in i 

databasen Octo.  

 Inbjudningshelger. Rekommenderade helger för valfria inbjudningstävlingar. Vissa 

perioder är mer fokuserade på inbjudningshelger, januari-mars (25 och 50 m-tävlingar), 

april-maj (50 m-tävlingar), september-november (25 m-tävlingar) och december (25 m- och 

50 m-tävlingar). Ca 18 inbjudningshelger/år kommer att läggas in i tävlingskalendern. 

 Förbundshelger. På förbundshelgerna ligger SSF:s tävlingar som finns beskriva i detta 

dokument. Under en förbundshelg kan sanktion ges även till andra tävlingar. Detta under 

förutsättning att tävlingen inte har samma målgrupp som aktuell SSF-tävling.  

 Allmänna helger. Under jul-, nyårs-, tretton- och påskhelgen samt midsommar 
rekommenderas inga tävlingar.  
 

Senast i slutet av maj året för aktuellt tävlingsår presenteras, på SSF:s hemsida, ett skal för aktuell 

tävlingskalender med ovanstående helgtyper.  
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Översikt internationella mästerskap och SSF:s tävlingar2 
Tävling 2017 2018 2019 2020 

OS (50 m)    25 juli -1 aug 

Tokyo, JPN  

VM (50 m) 23-30 juli, 

Budapest, HUN 

 28 juli-4 aug, 

Gwangju, KOR 

 

EM (50 m)  3-9 aug, Glasgow, 

GBR 

 11-17 maj, 

Budapest, HUN 

VM (25 m)  ? dec, Hangzhou, 

CHN 

 Abu Dhabi, UAE 

EM (25 m) 13-17 dec, 

Köpenhamn, DEN 

 dec, Glasgow, GBR  

Universiaden (50 

m) 

19-30 aug, Taipei, 

TPE 

 Neapel, ITA  

JVM (50 m) 23-28 aug, 

Indianapolis, USA 

 Budapest, HUN  

European Games 

(50 m) 

  14-30 juni, Minsk, 

BLR 

 

EJM (50 m) 28 juni-2 juli,  

Netanya, ISR 

4-8 juli, Helsingfors, 

FIN 

Kazan, RUS Aberdeen, GBR 

Ungdoms-OS 

(50m) 

 6-18 okt, Buenos 

Aires, ARG 

  

EYOF (50 m) 23-29 juli, Györ, 

HUN 

 Baku, AZE  

NM (25m) 1-3 dec, ISL  7-9 dec, FIN FAR SWE 

NUM (50 m) 8-9 juli, FAR 7-8 juli, NOR DEN LTU/ISL 

SM/JSM (50 m) 30 juni-4 juli, Borås 4-8 juli, Landskrona 3-7 juli, Malmö ? 

SM/JSM (25 m) 1-5 november, 

Jönköping 

31 okt-4 nov 30 okt-3 nov 28 okt-1 nov 

                                                           
2 Till viss del preliminär.  



 

14 
 

Tävling 2017 2018 2019 2020 

Sum-Sim (50 m) 12-16 juli, Malmö 27 juni-1 juli 26-30 juni 24-28 juni 

Sum-Sim Region 

(25 m) 

11-12 november 10-11 nov 9-10 nov 7-8 nov 

Sum-Sim Riks (25 

m) 

8-10 december, 

Eskilstuna  

14-16 dec 6-8 dec 4-6 dec 

Swim Open 

Stockholm (50m) 

8-11 april, 

Stockholm  

5-8 april, Stockholm 13-16 april, 

Stockholm 

4-7 april, 

Stockholm 

Svenskt Grand 

Prix (50 m) 

28-29 jan, Malmö 27-28 jan, Malmö 26-27 jan 25-26 jan 

DM/JDM (50 m)     

DM/JDM (25 m)     

Ungdoms-GP 1 

(25 m) 

28-29 jan & 

21-22 okt 

13-14 okt 12-13 okt 10-11 okt 

Ungdoms-GP 2 

(25 m) 

11-12 mars 27-28 jan 26-27 jan 25-26 jan 

Ungdoms-GP 3 

(50 m) 

27-28 maj/3-4 

juni/10-11 juni 

10-11 mars 9-10 mars 7-8 mars 

Vårsimiaden-

distriktfinal 

6-7 maj 5-6 maj 4-5 maj 9-10 maj 

Vårsimiaden-

regionsfinal 

Upp till distriktet, 

men efter 

distriktsfinal 

Upp till distriktet, 

men efter 

distriktsfinal 

Upp till distriktet, 

men efter 

distriktsfinal 

Upp till distriktet, 

men efter 

distriktsfinal 

Höstsimiaden 2-3 december  1-2 dec 30 nov-1 dec 28-29 nov 
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Veckoplanering 2017-20203 
 

Vecka 2017 2018 2019 2020 

1 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Nyår 
2 Utvecklingshelg  Utvecklingshelg  Utvecklingshelg  Inbjudningshelg 
3 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Utvecklingshelg  
4 Förbundshelg  Förbundshelg  Förbundshelg  Förbundshelg  
5 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
6 Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg 
7 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
8 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
9 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
10 Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg 
11 Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg Inbjudningshelg 
12 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Utvecklingshelg 
13 Inbjudningshelg Påskhelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
14 Förbundshelg Förbundshelg Utvecklingshelg Förbundshelg 
15 Allmän helg Utvecklingshelg Förbundshelg Påskhelg 
16 Utvecklingshelg Inbjudningshelg Påskhelg Inbjudningshelg 
17 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Utvecklingshelg 
18 Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg Inbjudningshelg 
19 Utvecklingshelg  Inbjudningshelg Inbjudningshelg Förbundshelg 
20 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg 
21 Förbundshelg Utvecklingshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
22 Förbundshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
23 Förbundshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
24 Inbjudningshelg  Inbjudningshelg  Inbjudningshelg  Inbjudningshelg  
25 Midsommar Midsommar Midsommar Midsommar 
26 Förbundshelg  Förbundshelg  Förbundshelg  Förbundshelg  
27 Inbjudningshelg Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg 
28 Förbundshelg Inbjudningshelg Förbundshelg Förbundshelg 
29     
30     
31 Senast 

rekommenderad 
uppstart nationella 
program 

Senast 
rekommenderad 
uppstart nationella 
program 

Senast 
rekommenderad 
uppstart nationella 
program 

Senast 
rekommenderad 
uppstart nationella 
program 

32     
33     
34 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 

                                                           
3 Med viss reservation för förändringar under 4-årsperioden. Inför varje år, senast juni, presenteras en 
definitiv tävlingsplanering för det kommande året.  
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Vecka 2017 2018 2019 2020 
35 Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg 
36 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
37 Utvecklingshelg  Utvecklingshelg  Utvecklingshelg  Utvecklingshelg  
38 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
39 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
40 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
41 Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg 
42 Förbundshelg  Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
43 Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg 
44 Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg 
45 Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg 
46 Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg Utvecklingshelg 
47 Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
48 Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg Förbundshelg 
49 Förbundshelg Inbjudningshelg Förbundshelg Förbundshelg 
50 Inbjudningshelg Förbundshelg Inbjudningshelg Inbjudningshelg 
51 Jul Jul Utvecklingshelg Utvecklingshelg 
52 Nyår Nyår Jul Jul 
53    Nyår 

 

  



 

18 
 

Tävlingsfakta 

Åldersindelningar  
Nedan åldersindelning gäller för Svenska Simförbundets tävlingar. För information om de 

internationella mästerskapstävlingarna hänvisas till Talangutvecklingsprogrammets sida på Svenska 

Simförbundets hemsida.   

Tävling  Ålder individuellt Ålder lagkapp  

SM/DM/GP Öppen Öppen  

JSM/JDM 20 år och yngre 20 år och yngre 

Sum-Sim (50 m) 16-17 år 

15 år (och yngre) 

14 år och yngre 

17 år och yngre 

15 år och yngre 

Sum-Sim (25 m) 15-16 år 

14 år 

13 år och yngre 

16 år och yngre 

14 år och yngre 

Ungdoms-GP  16-17 år (höst)/17-18 år (vår) 

15 år (höst)/16 år (vår) 

14 år (höst)/15 år(vår)  

13 år (höst)/14 år (vår) 

12 år (höst)/13 år (vår) 

 

Höstsimiaden 12 år 

11 år 

10 år 

9 år och yngre 

11-12 år 

10 år och yngre 

Vårsimiaden 13 år 

12 år 

11 år 

10 år och yngre 

12-13 år 

11 år och yngre 
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Kvalificering  
Databasen OCTO, där samtliga godkända tävlingsresultat gjorda av svenska simmare ska registreras, 

ligger till grund för de kvaltider som är baserade på ranking.  

Kvaltiderna, som ska presenteras senast 31 januari året före (gäller ej för 2017) att de börjar gälla, 

är rullande i 2-årscykler. Kvaltiderna baseras på genomsnittet av tre år. En ny kvaltid är samma eller 

bättre än tidigare kvaltid. Kvaltiderna för 2017-2018 kommer att baseras på genomsnittet av 2013-

2015 års tider. 

SM/JSM (25 m, 50 m) 

 A- och B-kvaltider i 25 m- och 50 m-bassäng samt yardsbassäng för individuella grenar. Har 

en simmare i det aktuella mästerskapet uppnått en A-kvaltid i en gren så är simmaren 

berättigad att starta i de grenar där simmaren uppnått en B-kvaltid.  

 A-kvaltiden är baserad på snittet av 28:e tid på rankingen. Om tiden blir sämre än 

föregående kvaltid behålls den bättre kvaltiden.   

 B-kvaltiden är baserad på snittet av 40:e tid på årsrankingen. Om tiden blir sämre än 

föregående kvaltid behålls den bättre kvaltiden.   

 Om en simmare deltar i lagkapp äger denna simmare också rätt att starta i en individuell 

gren om B-kvaltiden uppnåtts. Observera att simmaren måste delta i lagkapp för att få 

delta individuellt. Om simmaren sedan inte deltar i någon lagkapp så diskvalificeras 

simmaren i sina individuella grenar i efterhand.   

 Kvaltider i 25 m- och 50 m-bassäng för lagkapper. För SM gäller snittet av 16:e tid på 

föregående tre års respektive tävling. Om tiden blir sämre än föregående kvaltid behålls 

den bättre kvaltiden.  Kvaltiden på 4x50-lagkapper i 50 m-bassäng baseras på den totala 

skillnaden mellan kvaltiderna i 25 m- och 50 m-bassäng på respektive individuell 50 m-

distans. Denna summerade tidsskillnad läggs på kvaltiden i 25 m-bassäng.  

 Kvaltider i 25 m- och 50 m-bassäng för lagkapper. För JSM gäller snittet av 16:e tid på 

föregående tre års respektive tävling. Om tiden blir sämre än föregående kvaltid behålls 

den bättre kvaltiden.  Kvaltiden på 4x50-lagkapper i 50 m-bassäng baseras på den totala 

skillnaden mellan kvaltiderna i 25 m- och 50 m-bassäng på respektive individuell 50 m-

distans. Denna summerade tidsskillnad läggs på kvaltiden i 25 m-bassäng.  

Sum-Sim (50 m)  

 Kvaltider i 25 m- och 50 m-bassäng.  

 Kvaltiden individuellt baseras på snittet av 32:a tid (100- och 200-distanser) respektive 24:e 

tid (400-distanser och uppåt) på årsrankingen.  

 Simmare som klarat kvaltiden till någon individuell gren under denna tävling kan också 

anmälas till grenar där kvaltiden inte uppfyllts. Grenen/åldersklassen fylls då upp till 
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maximalt fyra (100- och 200-distanser) respektive tre (400-distanser och uppåt) heat. 

Anmälningstider gjorda i 50 m-bassäng prioriteras före tider gjorda i 25 m-bassäng. 

 Kvaltiden i lagkapp för 50 m-bassäng baseras på snittet av 20:e tid på Sum-Sim tävlingarna 

(50 m).  Kvaltiden i 25 m-bassäng baseras på den totala skillnaden mellan kvaltiderna i 25 

m- och 50 m-bassäng på respektive individuell distans. Denna skillnad dras ifrån kvaltiden i 

50 m-bassäng. Varje lagkapp fylls upp till två heat oavsett om kvaltiden är uppnådd eller 

inte. Anmälningstider gjorda i 50 m-bassäng prioriteras före tider gjorda i 25 m-bassäng.  

Sum-Sim Region (25 m) 

 Varje region äger rätt att begränsa antalet deltagare. Dock ska minst tre heat per gren och 

deltävling erbjudas.  

 Efteranmälningar enligt regel 305.  

 En region kan genomföra regionfinal på flera platser samtidigt i regionen om det finns 

behov för det.  

Sum-Sim Riks (25 m) 

 Kvalade simmare från regionsfinalerna. I riksfinalen går alla grenar i två (2) heat förutom 

individuella grenar på 100 – 200m i åldersklassen 15 – 16 år som kommer att genomföras i 

tre (3) heat.  

 Tre reserver i varje gren som fylls på vid strykningar fram till torsdag 12.00 före tävlingen. 

Den slutliga listan publiceras direkt därefter.  

DM/JDM (25 m, 50 m) 

 Respektive distrikt/region avgör om kvaltider ska tillämpas och i så fall vilka kvaltider som 

ska gälla.  

Svenskt Grand Prix (50 m) 

 Kvaltider är samma som B-kvaltid till JSM. Simmare som klarat kvaltiden på 800m frisim 

anses också vara kvalad på 1500m frisim och tvärt om.  

 Simmare som har uppnått kvaltid på någon distans som simmas på GP äger rätt att starta i 

grenar där inte kvaltid uppnåtts i mån av plats. Försökspassen får inte överstiga 3h och 15 

minuter.  

 För lagkapper gäller max två heat/gren.  

Ungdoms-GP (25 m, 50 m) 

 Inga heatbegränsningar. Respektive distrikt/region ansvarar för att alla ska kunna vara med 

och tävla i de åldrar som gäller för tävlingen. Dock får inte respektive tävlingspass ta längre 

än 3 timmar och 30 minuter, inkl. prisutdelningar. I de fallen kan den lokala arrangören 

söka dispens hos SSF att stryka ner simmare så tidsrammarna hålls. Dock ska strykningarna 
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göras proportionellt till anmälningarna. Det egna distriktets simmare har förtur vid sådan 

begränsning av antalet deltagare.  

 Det åligger distrikten att dela upp klubbarna så att det blir jämn fördelning av antalet 

starter på respektive distrikts UGP deltävlingar. Distrikten ska även ta hänsyn till den 

geografiska fördelningen, så att föreningarna får närhet till respektive deltävling.  

 På distanserna 400, 800 och 1500 frisim rekommenderas två simmare per bana för att hålla 

nere längden på passen.  

Vårsimiaden (25 m) 

 Inga heatbegränsningar. Respektive distrikt/region ansvarar för att alla ska kunna vara med 

och tävla i de åldrar som gäller för tävlingen. Tillämpas försöks- och finaltävlingar är det 

respektive distrikt/region som avgör hur finalen ska utformas. Dock kan finalen endast 

omfatta de två äldsta åldersklasserna 

Höstsimiaden (25 m) 

 Inga heatbegränsningar. Respektive distrikt/region ansvarar för att alla ska kunna vara med 

och tävla i de åldrar som gäller för tävlingen.  

Kvalperioder 

SM/JSM (25 m) 

 Se regel 304.  

Sum-Sim (25 m) 

 Se regel 304.  

SM/JSM (50 m) och Sum-Sim (50 m) 

 Se regel 304.  

DM/JDM (25 m, 50 m) 

 Se regel 314.  
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Seedning  
För nationella mästerskap och GP gäller nedanstående för seedning. För övriga tävlingar kan resp. 

distrikt själv välja vilken metod som ska användas, t.ex. genom att använda omräkningstider. 

 

Anmälningstider gjorda i olika bassänglängd prioriteras i följande ordning inför seedning: 

För tävlingar i 25 m-bassäng sker seedning enligt följande prioriteringsordning; 25/50 m-tider och 

yardtider. Alla tider gjorda i 25 m-bassäng och 50 m-bassäng sorteras i tidsordning utan omräkning 

vilka sedan går före alla tider gjorda i yardbassäng. För grenar som simmas i direktfinal uppdelat i 

mer än ett pass (t.ex. 800m och 1500m frisim) räknas samtliga tider om till 25 m-tider.  

För tävlingar i 50 m-bassäng sker seedningen enligt följande prioriteringsordning; 50 m-tider, 25 m-

tider och yardtider. Alla tider gjorda i 50 m-bassäng går före alla tider gjorda i 25 m-bassäng som i 

sin tur går före alla tider gjorda i yardbassäng. För grenar som simmas i direktfinal uppdelat i mer 

än ett pass räknas samtliga tider om till 50 m-tider. 

Vad gäller seedning i övrigt se regel 403 och 308.  
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Mästerskapstävlingar -

tävlingsprogram 

Senior- och juniormästerskap i 25 m-bassäng 
SM-tävlingarna avgörs med försök och A-/B-finaler på 50-, 100- och 200-distanser. B-finaler avgörs 

före A-finaler. På 400-distanser avgörs tävlingarna med försök och A-finaler medan det på 800- och 

1500-distanser samt lagkapper simmas i direktfinal. JSM avgörs vid försökstävlingarna genom att 

juniorerna simmar direktfinaler på samtliga tävlingsdistanser. Seniorerna simmar i varje gren sina 

försökstävlingar före juniorernas direktfinaler. Seniorerna simmar sina lagkapper i finalpasset. SDF 

bestämmer själva tävlingsprogrammet för eventuella distriktsmästerskap efter distriktets 

förutsättningar, enligt regel 311.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 

Försök 9.30 Försök 9.30 Försök 9.30 Försök 9.30 Försök 9.30 

1. 400 frisim herrar 13. 400 frisim damer 25. 200 fjärilsim damer 36. 200 fjärilsim herrar 47. 100 frisim damer 

2. 200 medley damer 14. 200 medley herrar 26. 200 frisim herrar 37. 200 frisim damer 48. 100 frisim herrar 

3. 100 medley herrar 15. 100 medley damer 27. 50 frisim damer 38. 50 frisim herrar 49. 400 medley damer 

4. 100 fjärilsim damer 16. 100 fjärilsim herrar 28. 50 bröstsim herrar 39. 50 bröstsim damer 50. 400 medley herrar 

5. 50 fjärilsim herrar 17. 50 fjärilsim damer 29. 100 ryggsim damer 40. 100 ryggsim herrar 51. 50 ryggsim damer 

6. 100 bröstsim damer 18. 100 bröstsim herrar 30. 200 ryggsim herrar 41. 200 ryggsim damer 52. 50 ryggsim herrar 

7. 200 bröstsim herrar 19. 200 bröstsim damer 31. 4x100 frisim damer 42. 4x100 frisim herrar 53. 4x100 medley damer 

8. 4x50 frisim damer 20. 4x50 frisim herrar 33. 4x50 medley herrar 44. 4x50 medley damer 55. 4x100 medley herrar 

10. 4x200 frisim herrar 22. 4x200 frisim damer 35. 1500 frisim damer 46. 1500 frisim herrar  

12. 800 frisim damer 24. 800 frisim herrar    

Final 17.30 Final 17.30 Final 17.30 Final 17.30 Final 17.00 

400 frisim herrar 400 frisim damer 200 fjärilsim damer 200 fjärilsim herrar 100 frisim damer 

200 medley damer 200 medley herrar 200 frisim herrar 200 frisim damer 100 frisim herrar 

100 medley herrar 100 medley damer 50 frisim damer 50 frisim herrar 400 medley damer 

Två prisutdelningar Två prisutdelningar Två prisutdelningar Två prisutdelningar Två prisutdelningar 

Grenar 

Frisim 50, 100, 200, 400, 800, 1500 
Ryggsim 50, 100, 200 
Bröstsim 50, 100, 200 
Fjärilsim 50, 100, 200 
Medley 100, 200, 400  
 
Lagkapper 4x50 frisim, 4x100 frisim, 4x200 frisim, 4x50 medley, 4x100 medley 
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100 fjärilsim damer 100 fjärilsim herrar 50 bröstsim herrar 50 bröstsim damer 400 medley herrar 

50 fjärilsim herrar 50 fjärilsim damer 100 ryggsim damer 100 ryggsim herrar 50 ryggsim damer 

100 bröstsim damer 100 bröstsim herrar 200 ryggsim herrar 200 ryggsim damer 50 ryggsim herrar 

200 bröstsim herrar 200 bröstsim damer 1500 frisim damer 1500 frisim herrar Tre prisutdelningar 

800 frisim damer 800 frisim herrar Fyra prisutdelningar Fyra prisutdelningar 4x100 medley damer 

Fyra prisutdelningar Fyra prisutdelningar 4x50 medley herrar 4x50 medley damer 4x100 medley herrar 

4x200 frisim herrar 4x200 frisim damer 4x100 frisim damer 4x100 frisim herrar Tre prisutdelningar 

4x50 frisim damer 4x50 frisim herrar Tre prisutdelningar Tre prisutdelningar  

Fyra prisutdelningar Fyra prisutdelningar    

Senior- och juniormästerskap i 50 m-bassäng 
SM-tävlingarna avgörs med försök och A-/B-finaler på 50-, 100-, 200 och 400-distanser. På 800- och 

1500-distanser samt lagkapper simmas avgörs tävlingarna med direktfinal. JSM avgörs vid 

försökstävlingarna genom att juniorerna simmar direktfinaler på samtliga tävlingsdistanser. 

Seniorerna simmare i varje gren sina försökstävlingar före juniorernas direktfinaler. Seniorerna 

simmar sina lagkapper i finalpasset. 

SDF bestämmer själva tävlingsprogrammet för eventuella distriktsmästerskap efter distriktets 

förutsättningar, enligt regel 311.  

 

 

 

 

 
 

Grenordningen kan komma att justeras från år till år beroende SVT:s sändningar i samband med 

SM-veckan. Grenarna genomförs dock varje dag enligt nedan. 

 

 

Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 

Försök 10.00 Försök 10.00 Försök 10.00 Försök 9.00 Försök 9.00 

1. 200 frisim damer 10. 400 medley herrar 19. 50 bröstsim herrar 29. 100 bröstsim damer 38. 200 medley herrar 

2. 200 fjärilsim herrar 11. 200 ryggsim damer 20. 400 medley damer 30. 50 frisim herrar 39. 200 fjärilsim damer 

3. 50 ryggsim damer  12. 100 ryggsim herrar 21. 50 ryggsim herrar 31. 50 fjärilsim damer 40. 200 frisim herrar 

4. 100 frisim herrar 13. 50 bröstsim damer 22. 50 frisim damer 32. 200 ryggsim herrar 41. 100 frisim damer 

5. 200 bröstsim damer 14. 50 fjärilsim herrar 23. 400 frisim herrar 33. 400 frisim damer 42. 100 bröstsim herrar 

6. 200 bröstsim herrar 15. 100 fjärilsim damer 24. 100 ryggsim damer 34. 100 fjärilsim herrar 43. 200 medley damer 

7. 4x100 frisim damer 16. 4x200 frisim herrar 25. 4x100 medley herrar 35. 4x100 medley damer 44. 4x100 frisim herrar 

9. 1500 frisim herrar 18. 800 frisim damer 27. 4x200 frisim damer 37. 800 frisim herrar 46. 1500 frisim damer 

Grenar 

Frisim 50, 100, 200, 400, 800, 1500 
Ryggsim 50, 100, 200 
Bröstsim 50, 100, 200 
Fjärilsim 50, 100, 200 
Medley 200, 400  
 
Lagkapper 4x100 frisim, 4x200 frisim, 4x100 medley 
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Final 18.00 Final 18.00 Final 18.00 Final 16.00 Final 16.00 

200 fjärilsim herrar B 200 ryggsim damer B 50 bröstsim herrar B 50 frisim herrar A 200 fjärilsim damer A 

200 fjärilsim herrar A 200 ryggsim damer A 50 bröstsim herrar A 100 bröstsim damer A 200 medley herrar A 

200 frisim damer B 400 medley herrar A 400 medley damer A 200 ryggsim herrar A 200 fjäril damer B 

200 frisim damer A 50 bröstsim damer B 50 ryggsim herrar B 50 frisim herrar B 200 medley damer B 

100 frisim herrar B 50 bröstsim damer A 50 ryggsim herrar A 100 bröstsim damer B Två prisutdelningar 

100 frisim herrar A Två prisutdelningar Två prisutdelningar 200 ryggsim herrar B 100 frisim damer A 

Två prisutdelningar 100 ryggsim herrar B 50 frisim damer B Tre prisutdelningar 200 frisim herrar A 

50 ryggsim damer B 100 ryggsim herrar A 50 frisim damer A 50 fjärilsim damer A 100 frisim damer B 

50 ryggsim damer A 100 fjärilsim damer B 400 frisim herrar A 100 fjärilsim herrar A 200 frisim herrar B 

200 bröstsim herrar B 100 fjärilsim damer A 100 ryggsim damer B 400 frisim damer A Två prisutdelningar 

200 bröstsim herrar A 50 fjärilsim herrar B 100 ryggsim herrar A 100 fjärilsim herrar B 200 medley damer A 

200 bröstsim damer B 50 fjärilsim herrar A Tre prisutdelningar 50 fjärilsim damer B 100 bröstsim herrar A 

200 bröstsim damer A Tre prisutdelningar 4x100 medley herrar Tre prisutdelningar 200 medley damer B 

Tre prisutdelningar 800 frisim damer  4x200 frisim damer 800 frisim herrar  100 bröstsim herrar B 

1500 frisim herrar  4x200 frisim herrar Tre prisutdelningar 4x100 medley damer 1500 frisim damer 

4x100 frisim damer  Tre prisutdelningar   Två prisutdelningar  4x100 frisim herrar 

Tre prisutdelningar     Fyra prisutdelningar  

Sum-Sim i 25 m-bassäng  
Tävlingarna genomförs med regionsfinaler helgen v 45 och en riksfinal v 49. Tävlingarna består av 

tre olika åldersklasser med grenar enligt nedan. Pojkar och flickor erbjuds samma utbud av grenar. 

Regionsfinalerna genomförs lördag-söndag och riksfinalen från fredag kväll till och med söndag.  

 

 

 

 

Grenar 

13 och yngre 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 400 frisim 
 
14 år  200 frisim 200 rygg 200 bröst 100 fjäril 200 medley 
 800 frisim    400 medley 
 
15-16 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 200 frisim 200 rygg 200 bröst 200 fjäril 400 medley 
 400 frisim 
 1500 frism 
 
Lagkapper 14 år och yngre 4x100 frism 4x100 medley 
 16 år och yngre 4x100 frisim 4x100 medley 
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Grenordning Sum-Sim Regionsfinal 

 Lördag      Söndag   

Gren Pass 1 9.00    Gren  Pass 3 9.00   

1 200 medley pojkar 15-16 år  29 400 frisim flickor 15-16 år 

2 200 fjäril  flickor 15-16 år  30 100 frisim pojkar 15-16 år 

3 200 frisim pojkar 14 år  31 200 ryggsim flickor 14 år 

4 200 frisim flickor 14 år  32 200 medley  pojkar 14 år 

5 1500 frisim  pojkar 15-16 år  33 200 ryggsim  flickor 15-16 år 

6 200 frisim  flickor 15-16 år  34 100 bröstsim pojkar 15-16 år 

7 400 frisim  pojkar 13 år o y  35 400 frisim  flickor 13 år o y 

8 200 medley flickor 13 år o y  36 200 medley  pojkar 13 år o y 

9 200 bröstsim pojkar 15-16 år  37 100 fjärilsim flickor 15-16 år 

10 100 ryggsim flickor 15-16 år  38 400 medley pojkar 15-16 år 

11 100 fjärilsim pojkar 14 år  39 200 bröstsim flickor 14 år 

12 100 fjärilsim flickor 14 år  40 800 frisim  pojkar 14 år 

13 4x100 medley pojkar 16 år o y  41 4x100 medley flickor 16 år o y 

14 4x100 frisim flickor 16 år o y  42 4x100 frisim pojkar 16 år o y 

         

         

 Pass 2 16.00     Pass 4 16.00   

15 200 medley flickor 15-16 år  43 400 frisim pojkar 15-16 år 

16 200 fjärilsim pojkar 15-16 år  44 100 frisim flickor 15-16 år 

17 100 frisim flickor 13 år o y  45 200 ryggsim pojkar 14 år 

18 100 ryggsim pojkar 13 år o y  46 200 medley  flickor 14 år 

19 200 bröstsim flickor 15-16 år  47 100 frisim pojkar 13 år o y 

20 200 frisim  pojkar 15-16 år  48 100 ryggsim flickor 13 år o y 

21 400 medley  flickor 14 år  49 200 ryggsim  pojkar 15-16 år 

22 400 medley pojkar 14 år  50 100 bröstsim flickor 15-16 år 

23 100 fjärilsim flickor 13 år o y  51 200 bröstsim pojkar 14 år 

24 100 bröstsim pojkar 13 år o y  52 800 frisim  flickor 14 år 

25 1500 frisim flickor 15-16 år  53 100 fjärilsim pojkar 13 år o y 

26 100 ryggsim pojkar 15-16 år  54 100 bröstsim flickor 13 år o y 

27 4x100 frisim flickor 14 år o y  55 100 fjärilsim pojkar 15-16 år 

28 4x100 medley pojkar 14 år o y  56 400 medley flickor 15-16 år 

     57 4x100 frisim pojkar 14 år o y 

     58 4x100 medley  flickor 14 år o y 

 
Den lokala arrangören ansvarar tillsammans med distrikt/region för priser. I individuella grenar ska 
medaljer delas ut till placering 1-3 samt plaketter till placering 4-6. I lagkapperna delas medaljer ut 
till de simmare som ingår i lag som har placering 1-3.   
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Grenordning Sum-Sim Riksfinal 
 Fredag         

Gren Pass 1 18.00   Heat      

14 4x100 frisim flickor 16 år o y 2      

42 4x100 frisim pojkar 16 år o y 2      

Prisutdelning gren 14 & 42      

58 4x100 medley  flickor 14 år o y 2      

28 4x100 medley pojkar 14 år o y 2      

Prisutdelning gren 58 & 28      

 Lördag      Söndag    

 Pass 2 9.00    Gren  Pass 4 9.00   Heat 

1 200 medley pojkar 15-16 år 3 29 400 frisim flickor 15-16 år 2 

2 200 fjärilsim flickor 15-16 år 3 30 100 frisim pojkar 15-16 år 3 

3 200 frisim pojkar 14 år 2 31 200 ryggsim flickor 14 år 2 

Prisutdelning gren 1 – 2 Prisutdelning gren 29 – 30 

4 200 frisim flickor 14 år 2 32 200 medley  pojkar 14 år 2 

5 1500 frisim  pojkar 15-16 år 2 33 200 ryggsim  flickor 15-16 år 3 

Prisutdelning gren 3 – 4 Prisutdelning gren 31 – 32 

6 200 frisim  flickor 15-16 år 3 34 100 bröstsim pojkar 15-16 år 3 

7 400 frisim  pojkar 13 år o y 2 35 400 frisim  flickor 13 år o y 2 

Prisutdelning gren 5 – 6 Prisutdelning gren 33 – 34 

8 200 medley flickor 13 år o y 2 36 200 medley  pojkar 13 år o y 2 

9 200 bröstsim pojkar 15-16 år 3 37 100 fjärilsim flickor 15-16 år 3 

Prisutdelning gren 7 – 8 Prisutdelning gren 35 – 36 

10 100 ryggsim flickor 15-16 år 3 38 400 medley pojkar 15-16 år 2 

11 100 fjärilsim pojkar 14 år 2 39 200 bröstsim flickor 14 år 2 

Prisutdelning gren 9 – 10  Prisutdelning gren 37 – 38 

12 100 fjärilsim flickor 14 år 2 40 800 frisim  pojkar 14 år 2 

13 4x100 medley pojkar 16 år o y 2 41 4x100 medley flickor 16 år o y 2 

Prisutdelning gren 11 – 13 Prisutdelning gren 39 – 41 

          

 Pass 3 16.00     Pass 5 16.00    

15 200 medley flickor 15-16 år 3 43 400 frisim pojkar 15-16 år 2 

16 200 fjärilsim pojkar 15-16 år 3 44 100 frisim flickor 15-16 år 3 

17 100 frisim flickor 13 år o y 2 45 200 ryggsim pojkar 14 år 2 

Prisutdelning gren 15 – 16 Prisutdelning gren 43 – 44 

18 100 ryggsim pojkar 13 år o y 2 46 200 medley  flickor 14 år 2 

19 200 brötsim flickor 15-16 år 3 47 100 frisim pojkar 13 år o y 2 

Prisutdelning gren 17 – 18 Prisutdelning gren 45 – 46 

20 200 frisim  pojkar 15-16 år 3 48 100 ryggsim flickor 13 år o y 2 

21 400 medley  flickor 14 år 2 49 200 ryggsim  pojkar 15-16 år 3 

Prisutdelning gren 19 – 20 Prisutdelning gren 47 – 48 

22 400 medley pojkar 14 år 2 50 100 bröstsim flickor 15-16 år 3 

23 100 fjärilsim flickor 13 år o y 2 51 200 bröstsim pojkar 14 år 2 

Prisutdelning gren 21 – 22 Prisutdelning gren 49 – 50 

24 100 bröstsim pojkar 13 år o y 2 52 800 frisim  flickor 14 år 2 

25 1500 frisim flickor 15-16 år 2 53 100 fjärilsim pojkar 13 år o y 2 
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Prisutdelning gren 23 – 24 Prisutdelning gren 51 – 52 

26 100 ryggsim pojkar 15-16 år 3 54 100 bröstsim flickor 13 år o y 2 

27 4x100 frisim flickor 14 år o y 2 55 100 fjärilsim pojkar 15-16 år 3 

Prisutdelning gren 25 – 27 Prisutdelning gren 53 – 54 

     56 400 medley flickor 15-16 år 2 

     57 4x100 frisim pojkar 14 år o y 2 

     Prisutdelning gren 55-57 

 

Sum-Sim i 50 m-bassäng  
Tävlingarna simmas med gemensamma försökstävlingar i de individuella grenarna för samtliga 

åldersklasser och med finaler i var åldersklass för sig. Finalerna simmas i åldersordning med den 

yngsta klassen först. Lagkapperna simmas i direktfinal under finalpassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag  

 Försök 9.00 Försök 9.00 Försök 9.00 Försök 9.00 
 400 frisim pojkar 400 frisim flickor 400 medley flickor 400 medley pojkar 

 100 frisim flickor 100 frisim pojkar 100 fjäril pojkar 100 fjäril flickor 

 100 bröstsim pojkar 100 bröstsim flickor 100 ryggsim flickor 100 ryggsim pojkar 

Grenar 

14 och yngre 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 400 frisim 
 
15 år  100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 400 frisim 
 
15 och yngre 200 frisim 200 rygg 200 bröst 200 fjäril 400 medley 
 800 frisim     
 1500 frisim 
 
16-17 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 200 frisim 200 rygg 200 bröst 200 fjäril 400 medley 
 400 frisim 
 800 frisim 
 1500 frism 
 
Lagkapper 15 år och yngre 4x100 frism 4x200 frisim 4x100 medley 
 17 år och yngre 4x100 frisim 4x200 frisim 4x100 medley 
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 200 medley flickor 200 medley pojkar 200 frisim pojkar 200 frisim flickor 

 200 fjärilsim pojkar   200 fjärilsim flickor 200 bröstsim flickor 200 bröstsim pojkar 

 1500 frisim flickor 1500 frisim pojkar 200 ryggsim pojkar 200 ryggsim flickor 

   800 frisim flickor 800 frisim pojkar 

     

Final 18.00 Final 16.00 Final 16.00 Final 16.00 Final 16.00 
4x200 frisim pojkar 15 år o y 400 frisim pojkar 400 frisim flickor 400 medley flickor 400 medley pojkar 

4x200 frisim flickor 15 år o y 100 frisim flickor 100 frisim pojkar 100 fjäril pojkar 100 fjäril flickor 

2 prisutdelningar  100 bröstsim pojkar 100 bröstsim flickor 100 ryggsim flickor 100 ryggsim pojkar 

4x200 frisim pojkar 17 år o y 3 prisutdelningar 3 prisutdelningar 3 prisutdelningar 3 prisutdelningar 

4x200 frisim flickor 17 år o y 200 medley flickor 200 medley pojkar 200 frisim pojkar 200 frisim flickor 

2 prisutdelningar 200 fjärilsim pojkar 200 fjärilsim flickor 200 bröstsim flickor 200 bröstsim pojkar 

 2 prisutdelningar 2 prisutdelningar 2 prisutdelningar 2 prisutdelningar 

 1500 frisim flickor 1500 frisim pojkar 200 ryggsim pojkar 200 ryggsim flickor 

 4x100 medley pojkar 4x100 medley flickor 800 frisim flickor 800 frisim pojkar 

 2 prisutdelningar 2 prisutdelningar 4x100 frisim pojkar 4x100 frisim flickor 

   3 prisutdelningar 3 prisutdelningar 
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Övriga tävlingar – tävlingsprogram 

Swim Open Stockholm 
 

 

 

 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 

Försök Försök Försök Försök 

200m bröstsim herrar 200m frisim herrar 400m frisim damer 200m medley herrar 

200m frisim damer 100m fjärilsim damer 100m frisim herrar 200m fjärilsim damer 

400m frisim herrar 100m bröstsim herrar 200m ryggsim damer 50m frisim herrar 

50m ryggsim damer 400m medley damer 200m fjärilsim herrar 100m bröstsim damer 

200m ryggsim herrar 100m fjärilsim herrar 200m bröstsim damer 50m bröstsim herrar 

50m fjärilsim damer 100m ryggsim damer 400m medley herrar 100m frisim damer 

50m fjärilsim herrar 50m ryggsim herrar 200 m medley damer   

  50m bröstsim damer 100m ryggsim herrar   

    50m frisim damer   

        

200m bröstsim herrar 200m frisim herrar 200 m medley damer 200m medley herrar 

200m frisim damer 100m fjärilsim damer 100m frisim herrar 200m fjärilsim damer 

400m frisim herrar 100m bröstsim herrar 50m frisim damer 50m frisim herrar 

50m ryggsim damer 400m medley damer 200m fjärilsim herrar 100m bröstsim damer 

200m ryggsim herrar 100m fjärilsim herrar 200m bröstsim damer 50m bröstsim herrar 

50m fjärilsim damer 100m ryggsim damer 400m medley herrar 100m frisim damer 

50m fjärilsim herrar 50m ryggsim herrar 200m ryggsim damer 800m frisim herrar 

1500m frisim damer 50m bröstsim damer 100m ryggsim herrar 800m frisim damer 

  1500m frisim herrar 400m frisim damer   

    

    

    

    

        

B- och C-finaler B- och C-finaler B- och C-finaler B- och C-finaler 

200m bröstsim herrar 200m frisim herrar 400m frisim damer 200m medley herrar 

200m bröstsim herrar 200m frisim herrar 400m frisim damer 200m medley herrar 

Grenar 

Frisim 50, 100, 200, 400, 800, 1500 
Ryggsim 50, 100, 200 
Bröstsim 50, 100, 200 
Fjärilsim 50, 100, 200 
Medley 200, 400  
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200m frisim damer 100m fjärilsim damer 100m frisim herrar 200m fjärilsim damer 

200m frisim damer 100m fjärilsim damer 100m frisim herrar 200m fjärilsim damer 

400m frisim herrar 100m bröstsim herrar 200m ryggsim damer 50m frisim herrar 

400m frisim herrar 100m bröstsim herrar 200m ryggsim damer 50m frisim herrar 

50m ryggsim damer 400m medley damer 200m fjärilsim herrar 100m bröstsim damer 

50m ryggsim damer 400m medley damer 200m fjärilsim herrar 100m bröstsim damer 

200m ryggsim herrar 100m fjärilsim herrar 200m bröstsim damer 50m bröstsim herrar 

200m ryggsim herrar  100m fjärilsim herrar 200m bröstsim damer 50m bröstsim herrar 

50m fjärilsim damer 100m ryggsim damer 400m medley herrar 100m frisim damer 

50m fjärilsim damer 100m ryggsim damer 400m medley herrar 100m frisim damer 

50m fjärilsim herrar 50m ryggsim herrar 200 m medley damer   

50m fjärilsim herrar 50m ryggsim herrar 201 m medley damer   

  50m bröstsim damer 100m ryggsim herrar   

  50m bröstsim damer 100m ryggsim herrar   

    50m frisim damer   

    50m frisim damer   

        

A-finaler A-finaler A-finaler A-finaler 

200m bröstsim herrar 200m frisim herrar 400m frisim damer 200m medley herrar 

200m frisim damer 100m fjärilsim damer 100m frisim herrar 200m fjärilsim damer 

400m frisim herrar 100m bröstsim herrar 200m ryggsim damer 800m frisim herrar 

200m bröstsim herrar 200m frisim herrar 400m frisim damer 200m medley herrar 

200m frisim damer 100m fjärilsim damer 100m frisim herrar 200m fjärilsim damer 

50m ryggsim damer 400m medley damer 200m fjärilsim herrar 100m bröstsim damer 

200m ryggsim herrar 1500m frisim herrar 200m bröstsim damer 50m frisim herrar 

400m frisim herrar 100m bröstsim herrar 200m ryggsim damer 800m frisim herrar 

50m ryggsim damer 400m medley damer 200m fjärilsim herrar 100m bröstsim damer 

1500m frisim damer 100m ryggsim damer 400m medley herrar 800m frisim damer 

50m fjärilsim herrar 100m fjärilsim herrar 200 m medley damer 50m bröstsim herrar 

200m ryggsim herrar 1500m frisim herrar 200m bröstsim damer 50m frisim herrar 

1500m frisim damer 100m ryggsim damer 400m medley herrar 800m frisim damer 

50m fjärilsim damer 50m bröstsim damer 100m ryggsim herrar 100m frisim damer 

50m fjärilsim herrar 50m ryggsim herrar 50m frisim damer 50m bröstsim herrar 

50m fjärilsim damer 1500m frisim herrar 200 m medley damer 100m frisim damer 

  50m bröstsim damer 100m ryggsim herrar   

  50m ryggsim herrar 50m frisim damer   
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Svenskt Grand Prix 

 

Grenordning 

Dag 1 – lördag försök 10.00/final 17.00 Dag 2 – söndag försök 9.00/final 16.00 
100 frisim herrar 100 frisim damer 

200 frisim damer 200 frisim herrar 

50 bröstsim herrar 50 bröstsim damer 

100 bröstsim damer 100 bröstsim herrar 

400 medley herrar 400 medley damer 

100 fjärilsim damer 100 fjärilsim herrar 

100 ryggsim herrar 100 ryggsim damer 

50 ryggsim damer 50 ryggsim herrar 

200 fjärilsim herrar 200 fjärilsim damer 

200 medley damer 200 medley herrar 

400 frisim herrar 400 frisim damer 

50 frisim damer 50 frisim herrar 

200 bröstsim herrar 200 bröstsim damer 

800 frisim damer 1500 frisim herrar 

50 fjärilsim herrar 50 fjärilsim damer 

200 ryggsim damer 200 ryggsim herrar 

4x100 medley mixed  4x100 frisim mixed  

 
På 50-, 100-, och 200-distanser simmas A- och B-finaler. B-finalen avgörs före A-finalen. 800 och 
1500 fritt simmas som direktfinal med bästa heatet på finalpasset. Övriga heat simmas under 
försökstävlingarna på ordinarie plats i programmet. Lagkapperna avgörs som direktfinal under 
finalpasset.  
 
Prestationspriser: De fem bästa prestationerna vid denna tävling herr resp. dam enligt 

FINA:s poängtabell vinner 10 000: -, 8 000: -, 6 000: -, 4 000:- och 2 000:-. 
Resultat räknas endast från finalerna. Endast ett lopp per simmare räknas. 

  

Grenar 

Frisim 50, 100, 200, 400, 800, 1500 
Ryggsim 50, 100, 200 
Bröstsim 50, 100, 200 
Fjärilsim 50, 100, 200 
Medley 200, 400  
 
Lagkapper 4x100 frisim mixed, 4x100 medley mixed  
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Grenpriser: I varje lopp delas det ut 1000: - till segraren och nyttopriser till de tre 
främsta. I lagkapperna 1000: -/simmare i segrande lag.  

 

Ungdoms Grand Prix  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingarna utformas så att alla klasser seedas in efter anmälningstid i startlistan och delas upp 

efter åldrar första i resultatlistan. UGP simmas i två deltävlingar i 25-bassäng och en deltävling i 50 

m-bassäng under 2017. Fr.o.m. 2018 simmas två deltävlingar i 25 m-bassäng och en deltävling i 50 

m-bassäng.   

2017 simmas deltävling 1 och 2 över tre tävlingspass medan övriga deltävlingar med fullt program 

över fyra tävlingspass. Fr.o.m. 2018 simmas samtliga tre deltävlingar med fullt program över fyra 

tävlingspass.  

Tävlingen kan med fördel ses som en del av träningsupplägget för aktuella åldrar, med många 

tävlingslopp och olika tävlingsdistanser. Den lokala arrangören får i mån av plats lägga till andra 

grenar än UGP grenar på aktuell tävling. Dock får inte UGP grenarna begränsas. Vidare måste dessa 

grenar redovisas i separat resultatlista och resultatfil.  

Medaljer delas ut till de tre främsta flickorna och pojkarna i respektive ålder och gren på varje 

tävlingsplats. Vidare koras de 3 bästa simmarna nationellt i varje åldersklass. På varje distans samlar 

simmaren platspoäng utifrån en central UGP rankning.  

Simmaren får tillgodoräkna sina lägsta platspoäng från 9 av totalt 13 grenarna (en tävlingsdistans 

får bara räknas en gång). Prisutdelning sker i samband med Sum-Sim (50 m) sommaren 2017.   

Klasser 

A: 16-17 år (höst)/17-18 år (vår) 

B: 15 år (höst)/16 år (vår)  

C: 14 år (höst)/15 år (vår)  

D: 13 år (höst)/14 år (vår) 

E: 12 år (höst)/13 år (vår) 

Grenar 
Frisim  100, 200, 400, 800, 1500  
Ryggsim  100, 200 
Bröstsim  100, 200 
Fjärilsim  100, 200 
Medley  200, 400  
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För 2017 års UGP gäller tre deltävlingar. Ställningen av tävlingen ska publiceras på SSF:s hemsida 

efter omgång 2 samt slutställning efter omgång 3 i maj/juni.  

2018 års UGP startar hösten 2017 med deltävling 1 och fortsätter under våren 2018 med deltävling 

2 och 3. Prisutdelning sker i samband med Sum-Sim (50 m) sommaren 2018.   
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Grenordningar 2017  

UGP 1 (januari) UGP 2 (mars) 

Pass 1 Pass 1 

100 frisim damer  100 frisim herrar  

800 frisim herrar 800 frisim damer 

200 fjärilsim damer  200 fjärilsim herrar  

100 fjärilsim herrar 100 fjärilsim damer 

Pass 2 Pass 2 

 200 ryggsim herrar  200 ryggsim damer 

100 ryggsim damer 100 ryggsim herrar 

200 frisim herrar 200 frisim damer 

200 medley damer 200 medley herrar 

400 medley herrar 400 medley damer 

Pass 3 Pass 3 

100 bröstsim herrar 100 bröstsim damer 

200 bröstsim damer 200 bröstsim herrar 

400 frisim herrar 400 frisim damer 

1500 frisim damer 1500 frisim herrar 

 

UGP 3 (juni) 50 m-bassäng  

Pass 1 Pass 2 

200 frisim damer 200 fjärilsim damer 

100 fjärilsim herrar 200 medley herrar 

100 bröstsim damer 400 frisim damer 

200 bröstsim herrar 100 ryggsim herrar 

400 medley damer 200 ryggsim damer 

1500 frisim herrar* 100 frisim herrar 

800 frisim herrar*  

Pass 3 Pass 4 

200 frisim herrar 200 fjärilsim herrar 

100 fjärilsim damer 200 medley damer 

100 bröstsim herrar 400 frisim herrar 

200 bröstsim damer 100 ryggsim damer 

400 medley herrar 200 ryggsim herrar 

1500 frisim damer* 100 frisim damer 

800 frisim damer*  
*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 fritt utan får välja gren.  

 

UGP 1 (oktober) 2017/2018  

Pass 1 Pass 2 

200 frisim damer 200 fjärilsim damer 

100 fjärilsim herrar 200 medley herrar 
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100 bröstsim damer 400 frisim damer 

200 bröstsim herrar 100 ryggsim herrar 

400 medley damer 200 ryggsim damer 

1500 frisim herrar* 100 frisim herrar 

800 frisim herrar*  

Pass 3 Pass 4 

200 frisim herrar 200 fjärilsim herrar 

100 fjärilsim damer 200 medley damer 

100 bröstsim herrar 400 frisim herrar 

200 bröstsim damer 100 ryggsim damer 

400 medley herrar 200 ryggsim herrar 

1500 frisim damer* 100 frisim damer 

800 frisim damer*  
*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 fritt utan får välja gren.  

På distanserna 400, 800 och 1500 frisim rekommenderas två simmare per bana för att hålla nere 

längden på passen.  

Grenordningar från 2018  
 

UGP 2 (januari) 25 m-bassäng  

Pass 1 Pass 2 

200 frisim damer 200 fjärilsim damer 

100 fjärilsim herrar 200 medley herrar 

100 bröstsim damer 400 frisim damer 

200 bröstsim herrar 100 ryggsim herrar 

400 medley damer 200 ryggsim damer 

1500 frisim herrar* 100 frisim herrar 

800 frisim herrar*  

Pass 3 Pass 4 

200 frisim herrar 200 fjärilsim herrar 

100 fjärilsim damer 200 medley damer 

100 bröstsim herrar 400 frisim herrar 

200 bröstsim damer 100 ryggsim damer 

400 medley herrar 200 ryggsim herrar 

1500 frisim damer* 100 frisim damer 

800 frisim damer*  
*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 fritt utan får välja gren.  

UGP 3 (mars) 50 m-bassäng  

Pass 1 Pass 2 

200 frisim damer 200 fjärilsim damer 

100 fjärilsim herrar 200 medley herrar 

100 bröstsim damer 400 frisim damer 

200 bröstsim herrar 100 ryggsim herrar 

400 medley damer 200 ryggsim damer 
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1500 frisim herrar* 100 frisim herrar 

800 frisim herrar*  

Pass 3 Pass 4 

200 frisim herrar 200 fjärilsim herrar 

100 fjärilsim damer 200 medley damer 

100 bröstsim herrar 400 frisim herrar 

200 bröstsim damer 100 ryggsim damer 

400 medley herrar 200 ryggsim herrar 

1500 frisim damer* 100 frisim damer 

800 frisim damer*  
*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 fritt utan får välja gren.  

UGP 1 (oktober) 2018/2019  

Pass 1 Pass 2 

200 frisim damer 200 fjärilsim damer 

100 fjärilsim herrar 200 medley herrar 

100 bröstsim damer 400 frisim damer 

200 bröstsim herrar 100 ryggsim herrar 

400 medley damer 200 ryggsim damer 

1500 frisim herrar* 100 frisim herrar 

800 frisim herrar*  

Pass 3 Pass 4 

200 frisim herrar 200 fjärilsim herrar 

100 fjärilsim damer 200 medley damer 

100 bröstsim herrar 400 frisim herrar 

200 bröstsim damer 100 ryggsim damer 

400 medley herrar 200 ryggsim herrar 

1500 frisim damer* 100 frisim damer 

800 frisim damer*  
*en simmare får ej delta i både 800 och 1500 fritt utan får välja gren.  

På distanserna 400, 800 och 1500 frisim rekommenderas två simmare per bana för att hålla nere 

längden på passen.  
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Höstsimiaden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är upp till respektive distrikt/region att själva välja och utforma sin grenordning. Dock måste 
ovan distanser erbjudas.  
 
Den lokala arrangören ansvarar tillsammans med distrikt/region för priser. I individuella grenar ska 
medaljer delas ut till placering 1-3 samt plaketter till placering 4-6. I lagkapperna delas medaljer ut 
till de simmare som ingår i lag som har placering 1-3. Det kommer att finnas centralt framtagna 
medaljer och plaketter för Simiaden avseende placering 1-6.  
 

  

Grenar 

9 och yngre 50 frisim 50 rygg 50 bröst 25 fjäril 100 medley 
 
10 år  50 frisim 50 rygg 50 bröst 25 fjäril 100 medley 
  
11 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 50 fjäril 100 medley 
 200 frisim  
  
12 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 400 frisim  
 
 
Lagkapper 10 år och yngre 4x50 frisim, 4x50 medley pojkar, flickor, mixed 
 11-12 år  4x50 frisim, 4x50 medley pojkar, flickor 

4x100 frisim mixed, 4x100 medley mixed 
 
*En simmare får inte delta i både 25 m och 50 m av samma simsätt. Den kortare sträckan är till för 
dem som är mer nybörjare. 
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Vårsimiaden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är upp till respektive distrikt/region att själva välja och utforma sin grenordning. Dock måste 
ovan distanser erbjudas. Samtliga simmare i dessa åldrar i distriktet ska erbjudas att vara med på 
Simiaden. Distriktet avgör därför själva, utifrån underlag, hur många tävlingar de vill genomföra. 
Tävlingarna på våren kan i de två äldsta åldersklasserna genomföras som distriktstävlingar och 
därefter regionfinal för ett antal kvalificerade simmare. Om så är fallet arrangeras den större 
finalen efter vecka 18/19. Simiaden klassas inte som en mästerskapstävling. 
 
Den lokala arrangören ansvarar tillsammans med distrikt/region för priser. I individuella grenar ska 
medaljer delas ut till placering 1-3 samt plaketter till placering 4-6. I lagkapperna delas medaljer ut 
till de simmare som ingår i lag som har placering 1-3.  Detta gäller såväl distrikts- som 
regionsfinalen.  Det kommer att finnas centralt framtagna medaljer och plaketter för Simiaden 
avseende placering 1-6.  
 
Det rekommenderas att arrangerande förening ordnar boende för deltagarna samt aktivitet 
lördagskväll.  
 
 
 

Grenar 

10 år o y 50 frisim 50 rygg 50 bröst 25 fjäril 100 medley 
 
11 år  100 frisim 100 rygg 100 bröst 50 fjäril 100 medley 
  
12 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100fjäril 200 medley 
 200 frisim  
  
13 år 100 frisim 100 rygg 100 bröst 100 fjäril 200 medley 
 400 frisim  
 
 
Lagkapper 11 år och yngre 4x50 frisim, 4x50 medley pojkar, flickor, mixed 
 12-13 år  4x50 frisim, 4x50 medley pojkar, flickor 

4x100 frisim mixed, 4x100 medley mixed 


