
 

 

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. 
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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.  
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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.  
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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. 
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