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vöss konstsim
VöSS KONSTSIM VILL UTVECKLA DUKTIGA KONSTIMMARE OCH ERBJUDA KONSTSIM FÖR ALLA.

D GRUPP steg 1

MÅL

D steg 1 är en nybörjargrupp
•
inom konstsimmet som är till för
•
alla som vill prova. Här är rekommenderad ålder 8-10 men alla är
•
välkomna.

D GRUPP steg 2

MÅL

I nivå 2 fortsätter konstsimmarna •
att utvecklas på nybörjarnivå och •
här får konstsimmarna möjlighet
att träna två dagar i veckan.

MÅL

B grupp

MÅL

I B-gruppen utvecklar vi konst•
simmarnas precision och höjd på
momenten och det ges möjlighet •
att träna 3-5 gånger i veckan.
•

A gRUPP

Öka antalet konstsimmare i föreningen
Ha medaljplaceringar på mästerskap
Utbilda fler konstsimstränare
Anställa fler konstsimstränare
Ordna ett årligt läger för våra konstsimmare

Fylla en grupp varje termin
Kvalificera konstsimmare till
USM
Väcka ett tävlingsintresse
Delta på flera inbjudningstävlingar i Sverige

Delta på flera inbjudningstävlingar i Sverige
Kvalificera konstsimmare till
USM, JSM och Landslag
Behålla äldre konstsimmare

MÅL

A gruppen är vår högsta nivå där •
det ges möjlighet att träna 4-6
gånger i veckan. Träningen foku- •
serar på att öka prestation.

•
•
•
•
•

Fylla en grupp varje termin
Få majoriteten att fortsätta i
en C-grupp

C grupp

•
Här börjar konstsimmarna träna •
2-3 dagar i veckan och får här
•
börja tävla om de vill. Här för•
längs även landträningen.

VöSS vill:

Fylla en grupp varje termin
Få in fler teknik-mix konstsimmare
Skapa glädje för konstsim

•

-

Kvalificera konstsimmare till
USM, JSM och Landslag
Ha utvecklat konstsimmare
inom föreningen från D-steg 1

Öka verksamhetens omfång så att vi:
Kan erbjuda fler träningstillfällen i veckan
Kan ha en fastanställd konstsimstränare

D - Steg 1
I D - steg 1 tränar utövarna en gång i veckan.
Träningen innefattar 30 minuter landträning
samt 1 h vattenträning.
Fokus i D - steg 1 är att lära barnen vattenvana, framdrivning i vattnet, taktkänsla och
teknikgrunderna inom konstsim.
Vi vill utveckla barnens uthållighet, explosivitet, vighet, koordination och bålstabilitet.

Rekommenderad ålder: 8-10 år
Förkunskapskrav:
•
•
•
•

Simma 50 m på djupt vatten
Hoppa från kant på djupt vatten
Flyta på rygg i 10 sekunder
Doppa huvudet på djupt vatten

Krav på tränarna:

• Planera träningen utefter grovplaneringen.
• Delta på majoriteten av gruppens
träningar.
• Badkläder på, för att kunna passa
och visa övningar.
• Komma förberedd till träningar
och bedriva träningarna engagerad.
• Gå de utbildningar som föreningen erbjuder: Grundutbildning,
Simidrottsledaren, Konstsimstränare bas, nybörjare, ungdom,
junior/senior.

Konstsimsmärken:
• Märke 1 Brons
• Märke 1 Silver
• Märke 1 Guld

Föreningsmål:

• Fylla en nybörjargrupp varje termin.
• Få majoriteten av deltagarna att
fortsätta i D-steg 2.
• Öka antalet nybörjare.
• Få in flera teknik-mix konstsimmare.

D - Steg 2
I D - steg 2 tränar utövarna en gång i veckan.
Träningen innefattar 30 minuter landträning
samt 1 h vattenträning.
Fokus i D - steg 2 är att vidare utveckla
barnens kunskaper inom framdrivning i
vattnet, taktkänsla och teknikgrunderna
inom konstsim.
Vi vill fortsätta att utveckla
barnens uthållighet, explosivitet,
vighet, koordination och
bålstabilitet.

Konstsimsmärken:
• Märke 2 Brons
• Märke 2 Silver
• Märke 2 Guld

Rekommenderad ålder: 8-11 år
Förkunskapskrav:

• Tränat konstsim 1 termin
• Simma 100 m, varav 25 m på rygg
• Konstsimsmärke 1 brons, silver och guld

Krav på tränarna:

• Planera träningen efter grovplaneringen.
• Delta på majoriteten av gruppens träningar.
• Badkläder på, för att kunna passa och visa
övningar.
• Komma förberedd till träningar och bedriva träningarna engagerad.
• Gå de utbildningar som föreningen erbjuder: Grundutbildning, Simidrottsledaren, Konstsimstränare bas, nybörjare,
ungdom, junior/senior.

Föreningsmål:

• Fylla en grupp varje termin.
• Få majoriteten av deltagarna att fortsätta i
C-gruppen.
• Få in flera teknik-mix konstsimmare.
• Skapa ett intresse hos konstsimmarna så
de fortsätter till nästa steg.

C - gruppen

I C - gruppen tränar konstsimmarna 2 dagar
i veckan. Träningen innefattar 30 minuter
landträning samt 1 h vattenträning.

Fokus i C-gruppen är att vidare utveckla taktkänslan, framdrivningen i vattnet, kroppskontroll och tekniker inom konstsimmet.

Rekommenderad ålder: 9-14 år
Förkunskapskrav:

• Konstsimsmärke 1 brons, silver, guld och
2 brons, silver, guld
• 200 m simning varav 50 m på rygg
• 12,5 m fjärilssim
• Ha klarat målen för D-steg 2.

Här börjar vi även med tävlingsspecifik träning i respektive åldersklass. Tävlingsspecifik
träning/tävlingar utgör endast 30-40% av den totala träningstiden. Tävling är frivilligt.

Krav på tränarna:

• Planera träningen utefter grovplaneringen.
• Delta på majoriteten av gruppens träningar.
• Delta på majoriteten av gruppens tävlingar.
• Badkläder på, för att kunna passa och
visa övningar.
• Komma förberedd till träningar och bedriva träningarna engagerad.
• Gå de utbildningar som föreningen erbjuder: Grundutbildning, Simidrottsledaren, Konstsimstränare bas, nybörjare,
ungdom, junior/senior.

Föreningsmål:

• Fylla en grupp varje termin.
• Få majoriteten av deltagarna att fortsätta
i B-gruppen.
• Delta på flera inbjudningstävlingar i Sverige.
• Kvalificera konstsimmare till USM.
• Simma ett musikprogram med ett lag.

B - gruppen

I B-gruppen tränar konstsimmarna mellan
3-5 gånger i veckan. Träningen innefattar
30min - 1h landträning samt 1,5h-2h vattenträning.

Rekommenderad ålder: 12-17 år

Förkunskapskrav:
• Tränat minst 4 terminer konstsim
• Visat en god utveckling i C/B-figurer
Fokus i B-gruppen är att utveckla precisionen • Ha goda tekniska färdigheter och klara
och höjden i figurer och musikprogram samt
grundläggande positioner och övergångar
att bygga styrka, rörlighet och uthållighet.
• Ha god rörlighet och styrka och klarar
200m medley och 400m frisim
• Ha klarat målen för C-gruppen

I B-gruppen utgör tävlingsspecifik träning/tävling 60% av den totala träningstiden.

Krav på tränarna:

Föreningsmål:

• Delta på majoriteten av gruppens träning- •
ar.
• Delta på majoriteten av gruppens tävling- •
ar.
• Badkläder på, för att kunna passa och visa •
övningar.
•
• Komma förberedd till träningar och bedriva träningarna engagerad.
•
• Gå de utbildningar som föreningen erbjuder: Grundutbildning, Simidrottsledaren,
Konstsimstränare bas, nybörjare, ungdom,
junior/senior.

Få majoriteten av deltagarna att fortsätta i
A-gruppen.
Delta på flera inbjudningstävlingar i Sverige.
Delta på en inbjudningstävling utomlands.
Kvalificera konstsimmare till USM, JSM och
Landslag.
Simma ett musikprogram med ett lag.

a - gruppen
I A-gruppen utgör tävlingsspecifik träning/tävling 60% av den totala träningstiden.
I A-gruppen tränar konstsimmarna mellan
4-6 gånger i veckan. Träningen innefattar
30min - 1h landträning samt 1,5h-2h
vattenträning.

Fokus ligger på att träna för att prestera
och att utveckla starka, rörliga och uthålliga
konstsimmare. Träningen optimerar konstsimmarnas kontroll, rapphet, precision och
höjd så att prestationen och presentationen
kan förbättras.

dsf

Rekommenderad ålder: 15-19 år
Förkunskapskrav:
• Tränat minst 5 terminen konstsim
• Visat god utveckling i figurer i sin
åldersklass
• Ha visat fortsatt utveckling av färdigheter
inom konstsim med succesivt ökad
svårighet och krav på utförande
• God simteknik i de fyra simsätten
• God rörlighet, framförallt i split och
spagat
• Ha klarat målen för B-gruppen.

Krav på tränarna:

• Delta på majoriteten av gruppens
träningar.
• Delta på majoriteten av gruppens
tävlingar.
• Badkläder på, för att kunna passa
och visa övningar.
• Komma förberedd till träningar
och bedriva träningarna
engagerad.
• Gå de utbildningar som
föreningen erbjuder:
Grundutbildning,
Simidrottsledaren,
Konstsimstränare bas, nybörjare,
ungdom, junior/senior.

Föreningsmål:

• Delta på flera inbjudningstävlingar i
Sverige.
• Kvalificera konstsimmare till USM, JSM
och Landslag.
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