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Tävlingssimning - Varför tävlar vi? 

Tävlingsmomentet är ett träningsmoment i sig, där simmaren får öva på att genomföra de moment 

som har tränats på i så kallat ”skarpt läge”. Detta är många gånger en svårare situation än träningen 

på hemmaplan. Därför behöver simmaren öva på tävlingsmomentet genom att just tävla. 

Vid tävling får simmaren en möjlighet att lära sig bemästra att bli jämförd med andra, att vinna eller 

förlora, att tävla mot sig själv samt även principer så som att övning ger färdighet. Detta är viktiga 

lärdomar som idrottarna kan bära med sig och dra nytta av resten av livet. Tävlingsmomentet är 

dessutom ett sätt för idrottaren att nå sina målsättningar och mäta sin utveckling inom idrotten. 

Olika typer av tävlingar 
Inom simidrotten finns det olika typer av simtävlingar. Allt från tävlingar för nybörjare till Svenska 

Mästerskap.  

De första tävlingarna 

För alla nya simmare i tävlingsverksamheten så arrangerar VöSS sina egna Småstjärnetävlingar i Växjö 

där endast simmare från VöSS verksamhet deltar. Dessa tävlingar är ett första steg att prova på 

tävlingsmomentet. Simmaren tävlar mot sig själv och uppsatta tider och en resultatlista som rankar 

simmarna mot varandra publiceras inte. Under dessa tävlingar kan inte deltagarna bli diskade för 

felaktig simteknik på de kortare distanserna. Efter tävlingen får samtliga deltagare en medalj för sitt 

deltagande. 

Efter simmaren provat på Småstjärnetävlingarna är det dags för Kronobergscupen, vilken är en 

tävling där andra klubbar från Kronobergsområdet bjuds in. Detta kan innebära att tävlingen inte 

alltid simmas på hemmaplan i Växjö. På denna tävling är det fortsatt så att simmaren tävlar mot sig 

själv och simmar för att klara uppsatta tider för en guld-, silver- eller bronsmedalj.  

Inbjudningstävlingar 

Inbjudningstävlingar är samtliga tävlingar som arrangeras av simföreningar runt om i landet där 

andra simföreningar bjuds in. På i princip alla inbjudningstävlingar så tävlar simmarna inte längre mot 

uppsatta tider, utan mot övriga deltagare i startfältet. Detta innebär att resultatlistor i 

placeringsordning publiceras och det är endast de snabbaste simmarna som erhåller priser. Under 

dessa tävlingar kan begränsningar i antal deltagare ske och detta kan innebära att simmare 

eventuellt inte kommer med och kan delta på samtliga tävlingsdistanser.  

Mästerskapstävlingar 

Mästerskapstävlingar är tävlingar där simmaren behöver uppnå kvaltid för att kunna delta. Dessa är 

Distrikts Mästerskapen (DM/JDM), Svenska Ungdoms Mästerskapen (SUM-SIM) och Svenska senior- 

och junior Mästerskapen (SM/JSM).   
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VöSS Kriterier kring tävlingar 

I samtliga tävlingsgrupper önskar VöSS att simmaren deltar kontinuerligt i träning och tävling under 

hela säsongen. Med det menas bland annat att VöSS önskar att simmaren deltar på de avslutande 

tävlingarna under både höstterminen och vårterminen. 

Startberättigad i mästerskapstävlingar 

För att delta på mästerskapstävlingar finns det en del kriterier som behöver uppnås. Dessa är 

kriterier både för själva tävlingen samt VöSS egna uttagningskriterier. Följande gäller för att få delta i 

mästerskapstävlingar. 

Vårsimiaden final: 

Simmaren ska vara individuellt kvalad till tävlingen. Lagkappslag tas ut med de simmare som är 

individuellt kvalade.  

Distriktsmästerskap (DM/JDM): 

Simmaren ska vara individuellt kvalad till mästerskapet. Lagkappslag tas ut med de simmare som är 

individuellt kvalade.  

Svenska Ungdomsmästerskap (SUM-SIM): 

Simmaren ska vara individuellt kvalad till mästerskapet alternativt kvalad i lagkappslag och bedriva 

sin träning på en seriös nivå. Detta innebär att simmaren under terminens gång ska ha tränat i VöSS 

mästerskapsgrupper med en bra attityd och den träningsmängd som erbjuds i dessa grupper. Både 

individuellt deltagande och lagkappsdeltagende beslutas av ansvarig tränare för simmarna.  

 

Svenska Senior- och Juniormästerskapen (SM/JSM): 

Simmaren ska vara individuellt kvalad till mästerskapet alternativt kvalad i lagkappslag och bedriva 

sin träning på en seriös nivå. Detta innebär att simmaren under terminens gång ska ha tränat i VöSS 

mästerskapsgrupper med en bra attityd och den träningsmängd som erbjuds i dessa grupper.  

För simmare som är B-kvalad till mästerskapet och ska delta i lagkapp gäller som regel att om B-

kvalad gren/grenar simmas i samband med aktuell lagkapp så får simmaren även delta på dessa. Om 

simmarens B-kvalade gren/grenar ligger innan eller efter aktuell lagkapp och detta då medför fler 

tävlingsdagar än beräknat så anmäls simmaren inte på dessa grenar. Både individuellt deltagande 

och lagkappsdeltagende beslutas av ansvarig tränare för simmarna. 
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Resa till och från tävling 

Vid tävlingar som arrangeras inom Småland så är det varje simmares eget ansvar att ta sig till och 

från tävlingen.  

Vid tävlingar som arrangeras utanför Småland samt vid Svenska Mästerskapstävlingar så ordnar VöSS 

med resa för samtliga simmare. VöSS anger en avreseplats samt en hämtningsplats för resan där 

avlämning och upphämtning sker. 

Vid tävlingar där resan arrangeras av VöSS önskar VöSS att tränare och simmare reser till och från 

tävlingen som en trupp, vilket innebär att alla åker dit och hem tillsammans efter att sista simmaren 

har tävlat klart. VöSS önskar även vid dessa tillfällen att både tränare och simmare reser i VöSS-

klädsel. 

Övernattning 

Övernattning ordnas av VöSS under de tävlingar där restiden från Växjö är över en timme. 

Övernattning kan ske på hårdförläggning, vandrarhem eller hotell beroende på tävling. 

Måltider 

VöSS ordnar mat till samtliga deltagare för tävlingar som är en heldag eller längre. Frukost ingår om 

VöSS har övernattat kvällen innan, lunch ingår om simmaren tävlar två tävlingspass under samma 

dag och middag ingår om det samma dag är övernattning alternativt gemensam hemresa. Mellanmål 

ingår inte på tävlingar, utan det är upp till varje simmare att själv stå för och ta med. Ibland kan det 

av praktiska skäl vara fördelaktigt att deltagarna packar med egen lunch eller middag till tävlingar. 

Detta framgår i sådana fall i tävlingens PM. 

Lagkapper 

VöSS strävar oftast efter att delta med det snabbaste laget när det kommer till lagkapper. Det är 

tränarnas uppfattning av vilket som är det snabbaste laget som gäller. Tränarnas beslut grundas på 

personliga rekord, träningsflitighet och prestation på träning, tidigare prestationer i lagkapp, 

grenordning samt dagsform.  
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Laganda 

När VöSS deltar på tävling så är simmare, tränare och föräldrar ett lag och ska vara lika bra på kanten 

som i bassängen. Detta innebär att samtliga också agerar som ett lag. Det är viktigt att heja på 

varandra och även titta på varandras tävlingslopp när tillfälle ges. Alla gläds åt varandras resultat och 

uppmanar alla VöSSare att göra sitt bästa hela tiden. På mästerskap eller tävlingar med 

finalsimningar förväntas simmare som själv inte simmar i närliggande grenar att vara med på läktaren 

och titta på sina klubbkamrater som simmar. Vid dessa tillfällen sitter också VöSS tillsammans som en 

trupp och hejar fram finalisterna.  

Uppförande 

När VöSS deltagare åker på tävling med VöSS så representerar de klubben. Detta gäller både 

simmare, tränare och föräldrar. Under en tävling är vi i kontakt med många aktörer såsom andra 

simklubbar, restauranger, boenden med mera. Det är viktigt att dessa aktörer får en så god 

uppfattning av VöSS som möjligt och det är därför viktigt att samtliga deltagare i VöSS respekterar 

andra aktörers riktlinjer och regler. Simmarna ska också följa de regler som tränarna sätter upp under 

tävlingar angående exempelvis sovtider, samlingar med mera. 

Om riktlinjer och regler upprepade gånger inte följs kan simmare nekas att delta i 

tävlingsverksamheten. Under hur lång tid bestäms beroende på situation och det är sektionsansvarig 

tillsammans med VöSS styrelse som tar beslut i vad som gäller.  

Skadegörelse under tävlingar 
VöSS står inte för kostnaden för skadegörelse som orsakats av VöSSare under tävlingar.  
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Avgifter för tävlingar 
För tävlingar gäller fasta avgifter. Det görs inga avdrag från de fasta avgifterna om deltagaren väljer 

att exempelvis inte äta, bo eller resa efter VöSS upplägg. 

Avgifter för tävlingar i Växjö 

Tävlingar som arrangeras i Växjö kostar: 

100 kr för en halvdag (ett tävlingspass). 

200 kr för en heldag (en tävlingsdag). 

400 kr för två dagar. 

Avgifter för tävlingar utanför Växjö 

Tävlingar som arrangeras på annan ort än Växjö kostar: 

200 kr för en halvdag (ett tävlingspass). 

400 kr för en heldag (en tävlingsdag). 

800 kr för två dagar. 

1200 kr för tre dagar.  

De tävlingar som är längre än tre dagar eller arrangeras utomlands har andra avgifter som 

presenteras i samband med anmälan till tävlingen. 

Avgifter för nybörjartävlingar 

Småstjärnetävlingarna är alltid kostnadsfria och Kronobergscupen kostar alltid 50kr. 

Avgifter för svenska mästerskapstävlingar 

Mästerskapstävlingarna SM/JSM och SUM-SIM är tävlingar som är subventionerade av VöSS och 

innebär inte någon avgift för simmarna. 

Subventioner 

För de tävlingar som är längre än tre dagar kan VöSS subventionera simmare som uppnår uppsatta 

kriterier utifrån en bestämd procentsats. Se VöSS subventionsdokument för mer information. 

 

Betalningsvillkor 

Till alla tävlingar är det bindande anmälan och avgiften för tävlingen faktureras och ska betalas 

oavsett om simmaren sedan deltar på tävlingen eller ej och oavsett anledning.  

Missad start på tävling som har skett av oaktsamhet och medför straffavgift bekostas av deltagaren.  
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Träningsläger - Varför åker vi på läger? 

Att åka på träningsläger görs av flera olika skäl. Dels är det för att träna något tuffare och mer än på 

hemmaplan, men även för att bygga gemenskap, träna i 50m-bassäng, få chansen att komma iväg 

från sin vardag och kunna fokusera på träningen samt att ha kul med sina träningskamrater. Läger 

ska även fungera som en motivationshöjare för de aktiva. 

Olika typer av läger 
Det finns olika typer av läger som har olika syften och riktar sig till olika typer av simmare.  

Hemmaläger  
Hemmaläger arrangeras för de yngsta tävlingssimmarna på hemmaplan. Dessa läger har som syfte 

att bilda gemenskap, men också att ge simmaren möjlighet att träna på att sova över hemifrån. 

Bortaläger 
Bortaläger är lägerverksamhet som arrangeras utanför Växjö och är oftast minst en helg långa. Dessa 

läger har som syfte att bilda gemenskap, träna mer och tuffare än på hemmaplan samt att komma 

iväg från vardagen och fokusera på träningen.  

Förbundsläger 

Simmare kan bli uttagna till förbundsläger. Dessa kan exempelvis arrangeras av Östsvenska 

Simförbundet eller Svenska Simförbundet. Under dessa läger blir simmare uttagna av förbunden och 

åker iväg och tränar tillsammans.   
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VöSS kriterier kring läger 

Simmare som anmäler sig till lägeraktiviteter ska vara beredd att delta under de träningspass som 

erbjuds utifrån de förutsättningar som gäller under lägret. 

 

Resa till och från läger 

Under läger som arrangeras av VöSS så ordnar VöSS med resan för samtliga anmälda simmare.  

Vid läger som arrangeras av förbund är det varje simmares eget ansvar att ta sig till och från lägrets 

samlingsplats. 

 

Måltider 

Måltiderna frukost, lunch och middag ingår oftast i lägeravgiften. Mellanmål står simmarna för själva. 

Ibland kan det av praktiska skäl vara fördelaktigt att deltagarna packar med egen lunch eller middag 

till läger. Detta framgår i sådana fall i lägrets PM. 

 

Uppförande 

När VöSS deltagare åker på läger med VöSS så representerar de klubben. Detta gäller både simmare, 

tränare och föräldrar. Under ett läger är vi i kontakt med många aktörer såsom andra simklubbar, 

restauranger, boenden med mera. Det är viktigt att dessa aktörer får en så god uppfattning av VöSS 

som möjligt och det är därför viktigt att samtliga deltagare i VöSS respekterar andra aktörers riktlinjer 

och regler. Simmarna ska också följa de riktlinjer som tränarna sätter upp under läger angående 

exempelvis sovtider, samlingar med mera. 

Om riktlinjer och regler upprepade gånger inte följs kan simmare nekas att delta i 

lägerverksamheten. Under hur lång tid bestäms beroende på situation och det är sektionsansvarig 

tillsammans med VöSS styrelse som tar beslut i vad som gäller.  

Skadegörelse under läger 
VöSS står inte för kostnaden för skadegörelse som orsakats av VöSSare under läger. 

 

Avgifter för läger 

För lägerverksamhet gäller fasta avgifter. Det görs inga avdrag från de fasta avgifterna om deltagaren 

väljer att exempelvis inte äta, bo eller resa efter lägrets upplägg. 

Subventioner 

För lägerverksamhet kan VöSS subventionera simmare som uppnår uppsatta kriterier utifrån en 

bestämd procentsats. Se VöSS subventionsdokument för mer information. 

 

Betalningsvillkor 

Till alla läger är det bindande anmälan och avgiften för lägret faktureras och ska betalas oavsett om 

simmaren sedan deltar på lägret eller ej och oavsett anledning. 

Vid dyrare lägerverksamhet såsom utlandsläger hänvisar VöSS simmaren att kolla upp vad som gäller 

kring ersättningsmöjligheter från sitt eget försäkringsbolag. 


