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Tävlings- och aktivitetskalender 

I tävlings- och aktivitetskalendern presenteras 

de tävlingar som VöSS under året har tänkt 

delta på. I denna finns också information om 

datum, kriterier, åldersklasser samt vilka 

grupper som tävlingarna riktar sig till. 

Tävlings- och aktivitetskalendern är publicerad 

på VöSS hemsida och mejlas även ut till 

berörda tävlingsgrupper. 

Tävlingsanmälan 

Anmälan till tävlingar görs via ett 

anmälningsformulär. Detta formulär finns att 

hitta på VöSS hemsida samt mejlas ut till 

berörda grupper. I anmälningsformuläret 

presenteras information såsom ansvarig 

tränare, upplägg för resa, mat och boende, 

kostnad samt sista anmälningsdag. För mer 

information om själva tävlingen hänvisar vi till 

tävlingens inbjudan som även den hittas på 

VöSS hemsida samt mejlas ut till berörda 

tävlingsgrupper. 

Det är viktigt att anmälningsformuläret fylls i 

så noga som möjligt för att undvika eventuella 

missförstånd. Det är också viktigt att anmälan 

görs innan sista anmälningsdag. Om anmälan 

görs senare än sista anmälningsdag kan inte 

VöSS garantera att simmaren kan delta på 

tävlingen. När anmälan är gjord skickas en 

bekräftelse på denna via mejl.  

 

PM 

Innan tävling sammanställs all information 

kring tävlingen i ett PM. Detta publiceras på 

VöSS hemsida samt mejlas ut till de som ska 

delta på tävlingen. 

Det är viktigt att både aktiv och förälder läser 

igenom PM:et innan tävling för att ta del av 

viktig information. 

Packa simväskan 

Simmaren bör ha med sig ombyte och minst 
dubbel uppsättning av 
tävlingsbaddräkter/badbyxor och handdukar 
då det gäller att byta om mellan 
tävlingsloppen för att inte bli nerkyld. Det kan 
också vara bra att ha dubbel uppsättning av 
simglasögon och badmössa. Simmaren 
behöver också ha med sig VöSS-klädsel, 
ordentliga skor (gympaskor), vattenflaska och 
mellanmål. Vid tävlingar utomhus kan det 
även vara bra att packa med sig extra varma 
kläder, vattentäta skor, vantar, mössa och 
solkräm. 

VöSS-klädsel 
Under tävling förväntas simmaren klä sig i 
VöSS profilkläder samt simma i VöSS 
badmössa. Både profilkläder och badmössa 
köps via klubbsidan för profilkläder, som hittas 
via VöSS hemsida.
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Samlingstider 

I tävlingens PM framgår tid och plats för 

samling. Det är viktigt att simmaren är på plats 

i tid och att eventuella förseningar eller 

förhinder meddelas till ansvarig tränare för 

tävlingen.  

Insim 

Insim är en möjlighet för simmaren att komma 

igång och testa bassängen innan tävlingen 

startar. Att simma in är en viktig förberedelse 

inför tävling.  

Under insim stängs ibland vissa banor av och 

blir enkelriktade, så kallade sprintbanor eller 

spurtbanor. På dessa banor kan simmarna 

testa en start eller sprint från pall.  

Genomgång och hejaramsa 
Tio minuter innan första start inför varje 

tävlingspass håller VöSS alltid samling med en 

kortare genomgång. Under samlingen 

informerar tränarna om praktisk information 

kring tävlingen samt så ropar vi en och annan 

hejarramsa tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

Heatlista 

I simhallen sitter det uppsatt heatlistor. Dessa 

visar i vilken gren, i vilket heat samt på vilken 

bana som simmarna kommer att simma. 

Tävlingens speaker ropar kontinuerligt upp 

den gren som simmas samt vilket som är nästa 

heat till att simma och deltagare i detta. Det 

gäller därför att lyssna, så att man vet när det 

är sin tur.  

Uppvärmning - Inför tävlingsloppet 

Innan det är dags att simma tävlingsloppet så 

är det bra att vara uppvärmd. Uppvärmd 

innebär att hela kroppen är igång och att 

pulsen har höjts. Detta görs i form av 

exempelvis hopp och lättare styrkeövningar. 

Uppvärmning bör ske cirka 20 minuter innan 

tävlingsloppet. 

Dags för start 

När heatet innan har startat kan simmaren gå 

fram till den bana som hen ska simma på och 

ställa sig framför startpallen. Simmaren gör sig 

redo genom att ta av sig överdragskläder och 

skor och se till så att badmössa och 

simglasögon sitter på plats en sista gång. 

När det sedan är dags för loppet så visslar 

tävlingsledaren, först en gång för att göra alla 

uppmärksamma på att det är dags att köra 

igång ett nytt heat. Sedan en gång till för att 

signalera att det är dags att gå upp på 

pallen/hoppa ner i vattnet. Startern kommer 

sedan att säga "på era platser" följt av en 

signal som är startskottet.  

Efter loppet 

Efter loppet tar simmarna sig upp ur 

bassängen. Det är viktigt att man väntar med 

detta tills alla tävlingsdeltagare i heatet är i 

mål. Under vissa tävlingar tillämpas 

”hängande start” vilket innebär att simmarna 

hänger kvar på linan i vattnet tills nästa heat 

har startat. Tränarna meddelar om detta är 

aktuellt under genomgången. Efter 

tävlingsloppet går simmaren till sin tränare för 

att få feedback. 

Avsim 

Efter feedbacken från tränaren bör simmaren 

simma av. Detta för att återhämtningen ska 

fungera bättre och att simmaren ska vara i 

form för nästa tävlingslopp.  
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Prisutdelning 

Om simmaren skulle vara aktuell för 

prisutdelning så är det viktigt att simmaren 

närvarar vid prisutdelningen för att få ta emot 

sitt pris. Prisutdelningar sker med jämna 

mellanrum under tävlingspassens gång. 

Tränarna på plats informerar om när 

prisutdelningarna beräknas ske. Simmaren bör 

ha på sig VöSS-klädsel vid prisutdelningen och 

bör även gratulera de andra pristagarna 

genom att ta i hand eller ge en kram och säga 

grattis på prispallen. 

 

 

 

Efter avslutat tävlingspass 

Efter avslutat tävlingspass är det lunch, 

middag eller hemresa som gäller. Tränarna ska 

ha meddelat vad som gäller under 

genomgången. Det är viktigt att simmaren 

skyndar sig efter avslutat tävlingspass då det 

kan vara som så att det finns tider att passa 

och att övriga simmare, tränare och föräldrar 

väntar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Efter genomförd tävling hittas resultat från  

tävlingen på www.livetiming.se. Bortsett från  

resultatlistor för tävlingarna Småstjärnorna och  

Kronobergscupen som hittas via VöSS hemsida. 
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