
 

 

 
 
 
  



 

 

SIMSEKTIONENS UPPBYGGNAD
 
GRUPPTYPER 
Simsektionen består av grupptyperna Småstjärnorna (introduktion 
barn), Ungdomscrawl och medley (träningsgrupper), Tävlingsgrupper 
(tävling barn- och ungdom), Mästerskapsgrupper (tävling 
mästerskapssimning) Crawlkurser (introduktion vuxna) och Masters 
(vuxenverksamhet träning och tävling). 
 

SMÅSTJÄRNORNA 
Är första gruppen från simskoleverksamheten och kan ses som en 
introduktionsgrupp till både tävlings- och träningssimning. 
 
UNGDOMSCRAWL OCH MEDLEY 
Är våra träningsgrupper för ungdomar 13-17 år som är intresserade av 
träningssimning. 
 

TÄVLINGSGRUPPERNA 
Är de första grupperna för barn- och ungdomar mellan 10-15 år som är 
intresserade av tävlingssimning.  
 

MÄSTERSKAPSGRUPPERNA 
Är våra grupper för simmare från 13 år och uppåt som satsar mot att 
delta under mästerskap på antingen distrikts- eller nationell nivå.  
 
CRAWLKURSER 
Crawlkurser erbjuds till vuxna som vill utveckla sin teknik och simork i 
framförallt frisim (crawl), men även i övriga simsätt. 
 
MASTERS 
Masters är vår verksamhet för vuxna som erbjuds som både tränings- 
och tävlingssimning. 

 
FÖRKUNSKAPER OCH MÅLSÄTTNINGAR I DE OLIKA GRUPPERNA 
I alla grupper finns förkunskaper som simmaren i största mån bör ha 
uppfyllt innan start. I varje grupp finns även målsättningar för både 
simmare och tränare att sträva mot. 
 

AVANCEMANG I GRUPPSYSTEMET 
Flytt från en grupp till en annan sker i första hand vid ny terminsstart, 
men kan även ske under terminens gång om tränarna bedömer att 
detta behövs. Tränarna grundar uppflyttning främst på hur väl 
simmaren når målsättningarna för gruppen. Simmaren ska även ligga i 
framkant i nuvarande grupp under träning och visa god vilja till att 
utvecklas. En bedömning kring att simmaren ska klara den träning som 
görs i den nya gruppen görs också. Tränarna tar även hänsyn till 
kompisrelationer i den mån det går. 
 

SAMTRÄNING OCH GÄSTTRÄNING 
Många av våra grupper samtränar ihop med både gruppen under och 
med gruppen över under en ordinarie träningsvecka. Detta för att 
bibehålla kompisrelationer och skapa en sammanhållning mellan de 
olika grupperna. Simmare som är på väg till ny grupp får oftast 
gästträna med den nya gruppen innan flytt.  

 
TÄVLINGS- OCH LÄGERVERKSAMHET 
Tävlings- och lägerverksamhet är anpassad utifrån respektive grupps 
behov och nivå samt utifrån en progression där aktiviteterna blir 
större/längre och fler ju högre upp i gruppsystemet simmaren 
kommer. Detta för att simmarna hela tiden ska ha något att sträva 
mot.  



 

 

SMÅSTJÄRNORNA 
 

 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Småstjärnorna är första gruppen från simskoleverksamheten till simverksamheten och kan 
ses som en introduktionsgrupp till både tävlings- och träningssimning. Rekommenderad ålder 
är 9-11 år.  
 
Träningen är främst inriktad på simteknik och simmarna får träna på att utveckla sin tekniska 
kapacitet i de fyra olika simsätten. Simmarna tränar också på att fortsatt utveckla moment så 
som vändningar, starter och undervattensarbete. 
 
I denna grupp får simmarna testa på simning som både tävlings- och träningsform. Tävlandet 
sker på tävlingar där simmarna enbart tävlar mot sig själva och stipulationstider och inte 
rankas mot andra. Beroende på efterfrågan så har vi i gång en eller två Småstjärnegrupper 
per termin. 

 



 

 

 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
9–11 år. 
 
Förkunskaper 
Ha tagit Silverplaketten från Teknikskolan. 
 
Träningsmängd 
2 simpass á 60 minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 

• Teknikinlärning i alla simsätt och tillhörande 
undervattensarbete. 

• Teknikinlärning i alla vändningar och starter.  
 
Träningsfokus uppvärmning 
Lekfylld motorisk styrke- och uthållighetsträning med egna kroppen 
samt axelstabilitet och rörlighet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Målsättning träning 
Simmaren ska:  

• få en god teknisk förmåga i samtliga simsätt och tillhörande 
undervattensarbete.  

• klara av 25m regelrätt fjärilsim och 50m regelrätt frisim, 
ryggsim och bröstsim. 

• klara av regelrätta vändningar i frisim, bröstsim och ryggsim. 

• ta guldplaketten. 
 
Målsättning individuellt 
Klara av guldtider i frisim, ryggsim och bröstsim samt silvertid på 
fjärilsim under Småstjärnetävlingarna. 
 
Tävlings- och lägerfrekvens 
Måltävlingar för gruppen är VöSS Småstjärnetävlingar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SMÅSTJÄRNORNA 



 

 

UNGDOMSCRAWL & MEDLEY 
 
  

Ungdomscrawl och medley är våra träningsgrupper som erbjuds för ungdomar 13-17 år. 
 
Träningsgrupperna erbjuds som ett steg efter gruppen Småstjärnorna för de ungdomar som vill hålla på 
med träningssimning eller som ett val för de ungdomar som tränat i vår tävlingsverksamhet men senare 
väljer att de inte längre vill tävla. Vi erbjuder även denna verksamhet till ungdomar mellan 13-17 år som 
är simkunniga (klarar av 200m simning, varav 50m ska vara på rygg), men som tidigare inte tränat eller 
tävlat simning. 
  
Ungdomscrawl och medley finns i fyra steg och vi rekommenderar nya medlemmar att börja i Steg 1 eller 
Steg 2. För att börja i Steg 3 eller Steg 4 krävs det att man har tränat simning ett antal terminer. 

 



 

 

 
 

 
 
Rekommenderad ålder 
13-17 år. 
 
Förkunskaper 
Vara simkunnig (kunna simma 200m varav 50m på rygg) samt ha 
vattenvana (kunna ha huvudet under vattenytan i 5-6 sekunder 
utan att få panik och kunna blåsa ut i vattnet).  
 
Träningsmängd 
1 simpass á 60 minuter/vecka.  
 
Träningsfokus simträning 

• Teknikträning i simsätten frisim, bröstsim och ryggsim. 

• Frånskjut och Streamline. 

• Voltvändningar och bröstsimsvändningar. 

• Vattenvana och utblås. 
 
Målsättning individuellt 
Kunna simma 100m frisim, bröstsim och ryggsim med regelrätta 
vändningar.  
 

 
 
Rekommenderad ålder 
13-17 år. 
 
Förkunskaper 
Kunna simma 100m frisim, bröstsim och ryggsim med regelrätta 
vändningar. 
 
Träningsmängd 
2 simpass á 60 minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 

• Fortsatt teknikträning i simsätten frisim, bröstsim och 
ryggsim. 

• Introducering av fjärilsim och medley. 

• Frånskjut och Streamline. 

• Teknikträning i samtliga vändningar. 

• Kortare uthållighetsserier i frisim, bröstsim och ryggsim. 

• Serier med inslag av fart och sprint. 
 
Målsättning individuellt 
Kunna simma 200m frisim med voltvändning samt 100m medley. 

 
 

UNGDOMSCRAWL & MEDLEY STEG 1 UNGDOMSCRAWL & MEDLEY STEG 2 
 



 

 

 
 
 
Rekommenderad ålder 
13-17 år. 
 
Förkunskaper 
Kunna simma 200m frisim med voltvändningar samt 100m medley 
regelrätt.  
 
Träningsmängd 
3 simpass á 60 minuter/vecka.  
 
Träningsfokus simträning 

• Fortsatt teknikträning i samtliga simsätt. 

• Fortsatt teknikträning i frånskjut och samtliga vändningar. 

• Uthållighetsträning i form av träningsserier i alla simsätt där 
momenten frånskjut, streamline och vändningar blir 
”naturligt”. 

• Fart- och sprintträning i form av serier.  

• Introducering av dyk och starter. 
 
Målsättning individuellt 
Kunna genomföra 8x100m frisim på en starttid av 1.45. 
Kunna genomföra 5x100m medley på en starttid av 2.00. 

 
 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
13-17 år. 
 
Förkunskaper 
Kunna genomföra 8x100m frisim på en starttid av 1.45. 
Kunna genomföra 5x100m medley på en starttid av 2.00. 
 
Träningsmängd 
4 simpass á 60 minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 

• Uthållighetsträning i form av serier. 

• Fart- och sprintträning i form av serier.  
 
Målsättning individuellt 
Simma hela livet samt att utveckla och bibehålla simträning som 
motionsform. 
 
 
 

 

UNGDOMSCRAWL & MEDLEY STEG 3 UNGDOMSCRAWL & MEDLEY STEG 4 
 



 

 

TÄVLINGSGRUPPER 
 
 

 
 

  

Tävlingsgrupperna är de första grupperna för barn- och ungdomar mellan 10-15 år som är 
intresserade av tävlingssimning. Här tränar och tävlar majoriteten av de barn och ungdomar 
som är aktiva inom simsektionen. 
  
Tävlingsgrupperna finns i fyra steg och samtliga grupper namnges som just Tävlingsgrupper 
tillsammans med en siffra. Tävlingsgrupp 4 är den första gruppen och därefter följer 
Tävlingsgrupp 3, Tävlingsgrupp 2 och slutligen Tävlingsgrupp 1. 
  
I de första två grupperna är träningen fortsatt mycket inriktad på teknikinlärning i de fyra 
simsätten och tillhörande undervattensarbete samt starter, vändningar och 
lagkappsväxlingar. I Tävlingsgrupp 2 och Tävlingsgrupp 1 övergår simträningen till att utveckla 
den fysiska kapaciteten i form av uthållighets- och snabbhetsträning i kombination med 
fortsatt teknikinlärning. 

 



 

 

 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
10–12 år. 
 
Förkunskaper 
Ha klarat guldtider i frisim, ryggsim och bröstsim samt silvertid på 
fjärilsim under Småstjärnetävlingarna. 
 
Träningsmängd 
3 simpass á 60 minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 

• Teknikinlärning i alla simsätt och tillhörande 
undervattensarbete. 

• Teknikinlärning i alla vändningar och starter.  
 
Träningsfokus uppvärmning 
Lekfylld motorisk styrke- och uthållighetsträning med egna kroppen 
samt axelstabilitet och rörlighet. 

 
Målsättning individuellt 

• Klara silvertider på de korta distanserna på 
Kronobergscupen.  

• Klara av distanserna 100m frisim och 100m medley på 
tävling. 

 
Målsättning träning 
Simmaren ska:  

• få en god teknisk förmåga i samtliga simsätt och tillhörande 
undervattensarbete.  

• få en god teknisk förmåga i samtliga vändningar och starter. 
 
Tävlings- och lägerfrekvens 
Måltävlingar för gruppen är Kronobergscupen och regionala 
inbjudningstävlingar. 
  

TÄVLINGSGRUPP 4 



 

 

 
 

 
Rekommenderad ålder 
10–13 år. 
 
Förkunskaper 

• Klarat silvertider på de korta distanserna på 
Kronobergscupen.  

• Klarat av distanserna 100m frisim och 100m medley på 
tävling. 

 
Träningsmängd 
4 simpass á 60-90 minuter/vecka och 1 landträningspass á 30 
minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 
 

 
 
 
Målsättning individuellt 

• Klara bronstider på de längre distanserna på 
Kronobergscupen. 

• Klara 200m frisim och 200m medley på tävling. 
 
Målsättning träning 
Simmaren ska:  

• få en god teknisk förmåga i samtliga simsätt och tillhörande 
undervattensarbete.  

• få en god teknisk förmåga i samtliga starter, vändningar och 
lagkappsväxlingar. 

 
Tävlings- och lägerfrekvens 
Måltävlingar för gruppen är Kronobergscupen och regionala 
inbjudningstävlingar

• Teknikinlärning i alla simsätt och tillhörande  
undervattensarbete. 

• Teknikinlärning i alla vändningar och starter. 

• Lagkappsväxlingar introduceras. 

• Kortare uthållighetsserier introduceras under träning. 
 

Träningsfokus landträning 
Lekfylld motorisk styrke- och uthållighetsträning med egna kroppen 
samt axelstabilitet och rörlighet.  
  

TÄVLINGSGRUPP 3 



 

 

 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
11–14 år. 
 
Förkunskaper 

• Klarat bronstider på de längre distanserna på 
Kronobergscupen.  

• Klarat av distanserna 200m frisim och 200m medley på 
tävling. 

 
Träningsmängd 
4 simpass á 60–90 minuter/vecka och 2 landträningspass á 30 
minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 
Träningen är utformad för att utveckla den fysiska kapaciteten  
på främst frisim och medley.  
 
Träningsfokus landträning 
Grundläggande styrketräning med egna kroppen som vikt samt 
axelstabilitet och rörlighet. 
 
 
 
 
 
 

 
Målsättning individuellt 

• Klara samtliga guldtider på Kronobergscupen. 

• Klara av distanserna 100m fjärilsim, 200m ryggsim,  
200m bröstsim och 400m frisim på tävling. 

 
Målsättning träning 
Simmaren ska:  

• få en god teknisk förmåga i alla simsätt och tillhörande 
undervattensarbete i hög fart.  

• få en god teknisk förmåga i vändningar och starter i hög fart. 

• kunna använda sig av starttider och lucka.  

• alltid hålla streamline vid start och frånskjut.  

• kunna göra en lagkappsväxling med armrotation och timing.  

• kunna simma med paddlar och fenor. 
 
Tävlings- och lägerfrekvens 
Måltävlingar för gruppen är Kronobergscupen, Ungdoms GP och 
regionala inbjudningstävlingar. Simmaren ska kunna åka på 
övernattningstävlingar och läger och kunna sköta tränings- och 
tävlingsdelen under dessa.  

TÄVLINGSGRUPP 2 



 

 

 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
12–15 år. 
 
Förkunskaper 

• Klarat av samtliga guldtider på Kronobergscupen.  

• Klarat av distanserna 100m fjärilsim, 200m ryggsim,  
200m bröstsim och 400m frisim på tävling. 

 
Träningsmängd 
5 simpass á 75–120 minuter/vecka och 2 landträningspass á 30 
minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 
Träningen är utformad för att utveckla den fysiska kapaciteten  
på främst frisim och medley.  
 
Träningsfokus landträning 
Grundläggande styrketräning med egna kroppen som vikt samt 
axelstabilitet och rörlighet. 
 
Träningsmaterial:  
Simmaren äger sitt eget träningsmaterial i form av platta, paddlar,  
dolme och fenor. 
 
 
 

 
 
 
 
Målsättning individuellt 

• Individuellt DM-Kval.  

• Ha tävlat på och klarat av samtliga tävlingsdistanser. 
 
Målsättning träning 
Simmaren ska: 

• få en god teknisk förmåga i alla simsätt och tillhörande 
undervattensarbete i hög fart.  

• få en god teknisk förmåga i vändningar och starter i hög fart. 

• kunna de olika träningsfarterna. 

• kunna simma progressivt och negativ split.  

• kunna hitta en jämn fart vid längre distanser.  

• kunna hantera tuffare fart- och uthållighetsserier.  
 
Tävlings- och lägerfrekvens 
Måltävlingar för gruppen är Sum-Sim Region, Ungdoms GP och 
regionala inbjudningstävlingar. Simmaren ska kunna åka på 
övernattningstävlingar och läger och kunna sköta tränings- och 
tävlingsdelen under dessa. 
 
 
 
 
 
 

TÄVLINGSGRUPP 1 
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MÄSTERSKAPSGRUPPER 

 

 
 
 
 

  
 
  

I Mästerskapsgrupperna tränar och tävlar klubbens simmare som satsar mot att delta under 
mästerskap på antingen distrikts- eller nationell nivå. Ålder är från 13 år och uppåt. 
Mästerskapsgrupperna är uppdelade efter tävlings- och ambitionsnivå där den ena gruppen 
riktas till distriktsnivå (DM/JDM) och den andra till nationell nivå (SUM-SIM, JSM/SM). 
  
I Mästerskapsgrupperna erbjuds träning flertalet gånger i veckan och oftast erbjuds även 
extra träning under skollov och helgdagar. Tävlings- och lägerverksamhet blir en stor del av 
verksamheten. Målsättning och utvärdering blir en stor del av träningen och simmarna tar 
fram individuella målsättningar tillsammans med sin tränare, som de tränar mot och 
utvärderar under säsongen. 
  
Simmare i gymnasieålder har möjlighet att kombinera sin träning med NIU-studier och 
träning under skoltid på Växjö idrottsgymnasium. 

 

https://vaxjoss.sportadmin.se/sida/?ID=314088


 

 

 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
16 år och äldre.  
 
Förkunskaper 
Innehar eller närmar sig individuellt DM-kval. 
 
Träningsmängd 
5 simpass á 90–120 minuter/vecka. 
 
Träningsfokus simträning 
Träningen är utformad för att utveckla den fysiska kapaciteten på 
främst frisim och medley. 
 
Träningsmaterial:  
Simmaren äger sitt eget träningsmaterial i form av platta, paddlar, 
dolme och fenor. 
 
Målsättning individuellt 
Kvala in till eller prestera under DM/JDM.  
 
Målsättning närvaro 
85–100%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Målsättning träning och tävling 
Simmaren ska:  

• få en förståelse för hur tränings- och tävlingsresultat 
påverkas av träning, vila och kost. 

• förstå sitt ansvar över sin egen prestation. 

• visa god attityd till tuff träning. 

• vara noggrann i tekniska detaljer. 

• introduceras för taktik under tävlingslopp. 

• agera som en förebild för klubbens yngre simmare under 
både träning och tävling. 

 
Tävlings- och lägerfrekvens 
Simmaren förväntas planera in och delta på DM samt delta på 
majoriteten av de tävlingar och aktiviteter som erbjuds 
gruppen. 

  

MÄSTERSKAPSGRUPP DISTRIKT 



 

 

 
 
 

 
Rekommenderad ålder 
13 år och äldre. 
 
Förkunskaper 
Innehar eller närmar sig individuellt eller lagkval till SUM-SIM eller 
SM/JSM. 
 
Träningsmängd 
7 simpass á 90–120 minuter/vecka och individuellt upplagd 
landträning. Gymnasieelever har möjlighet att studera nationell 
idrottsutbildning med inriktning simning (NIU) på Växjös 
gymnasieskolor. 
 
Träningsfokus simträning 
Individuellt utformad träning utifrån specialsimsätt och 
tävlingsdistanser. 
 
Träningsfokus landträning 
Styrketräning med skivstänger och vikter, bålstyrka, spänst, 
axelstabilitet och rörlighet. 
 
Träningsmaterial:  
Simmaren äger sitt eget träningsmaterial i form av platta, paddlar, 
dolme och fenor. 
 
 

 
 
 
 
Målsättning individuellt 

• Kvala in till och prestera på nationella mästerskap (SUM-
SIM, SM/JSM). 

• Högre individuell målsättning. 
 
Målsättning närvaro 
Full närvaro under förutsättning att simmaren är helt frisk och att 
inget annat kommit överens om.  
 
Målsättning träning och tävling 
Simmaren ska: 

• få en förståelse för hur tränings- och tävlingsresultat 
påverkas av träning, vila och kost. 

• få en förståelse för att man blir bra på det man tränar på 
och förstå sitt ansvar över sin egen prestation.  

• visa god attityd till tuff träning. 

• vara noggrann i tekniska detaljer. 

• förstå taktik under tävlingslopp. 

• agera som en förebild för klubbens yngre simmare under 
både träning och tävling. 
 

Tävlings- och lägerfrekvens 
Simmaren förväntas planera in och delta på samtliga 
mästerskapstävlingar under säsongen samt delta på majoriteten av 
de tävlingar och aktiviteter som erbjuds gruppen.

MÄSTERSKAPSGRUPP NATIONELL 



 

 

CRAWLKURSER 
 
  

Våra Crawlkurser erbjuds till vuxna som vill utveckla sin teknik i framförallt frisim 
(crawl), men även i övriga simsätt. 
  
Kurserna erbjuds i fyra olika steg och nivåer. För att börja i steg 1, som är den första 
nivån krävs det att deltagaren är simkunnig och vattenvan. Vilket innebär att 
deltagaren ska kunna simma 200 meter av något simsätt samt kunna ha huvudet 
under vattnet i 5-6 sekunder utan att få panik och kunna blåsa ut under vattnet. 

 



 

 

MASTERSVERKSAMHET 
 
 

  
 

Mastersverksamheten är vår verksamhet för vuxna från 20 år. Verksamheten finns 
både som tränings- och tävlingsverksamhet. Vi erbjuder olika grupper med olika antal 
träningspass utifrån ambitionsnivå. 
 
Under sommarsäsongen finns det möjlighet att simma open water ute i Växjösjön och 
ett glatt mastersgäng brukar på det här sättet hålla i gång sin träning året om. 


