
 

 

 

I Iden precis som i många andra svenska simklubbar är Utmanaren den första 

tävlingen simmare och föräldrar stöter på. Här förklarar vi hur det går till och 

vad som kan vara bra att tänka på. 

 

Utmanaren är en tävling där simmaren tävlar mot sig själv. Målet är att förbättra sina tider 

från gång till gång och såsmåningom även jobba mot olika stipulationstider. Simmaren får 

själv välja vilka simsätt han eller hon vill simma och på Utmanaren behöver man inte vara 

orolig för att göra någonting fel, man kan inte bli diskvalificerad (utom om man tjuvstartar). 

Efterhand som man har simmat några tävlingar vänjer man sig vid formatet och det blir bara 

roligare och roligare när man ser sina tider förbättras. 

 

 

Några veckor innan tävlingen kommer det ett mail om att det är dags att anmäla sig. Då kan 

man välja att anmäla sig via mail eller att skriva ut lappen och lämna den till sin tränare. Om 

man har missat att anmäla sig går det bra att komma till tävlingen och prata med någon 

tränare så lägger vi till er i listan, men se i sådana fall till att vara där i god tid. 

 

De första sträckorna man simmar är 25 meter av de olika simsätten. Först när man har klarat 

”guldtiderna” (vi förklarar mer senare) är det dags att ta steget upp till 50 meter. 

 

När det väl är dags för tävling möter man upp sina tränare i simhallen, cirka en kvart innan 

insimmet börjar. Tränarna ser till att simmarna prickas av mot en anmälningslista så att vi vet 

att alla som är anmälda finns med och att alla som är på plats är anmälda. Sedan simmar vi in, 

vi värmer alltså upp i vattnet, tillsammans och ser till att man kommer ihåg detaljer som hur 

man startar och går i mål. Sedan är det dags att börja tävla. 

 

Tävlingen går i olika grenar till exempel 25m ryggsim som i sin tur går i olika heat. Tränarna 

har koll på när simmarna ska hoppa i vattnet, därför är det bra om simmarna hela tiden finns i 

närheten av tränarna så att allt går snabbt och smidigt. De säger till barnen när det är dags att 

ställa sig bakom startpallarna och tittar och berömmer dem efteråt. 



Efter några grenar brukar vi ha paus, då kan simmarna ta det lugnt och prata med familjen. Så 

fort tävlingen ska starta igen är det bra att vara vid tränaren. När man har simmat färdigt för 

dagen får man naturligtvis lov att åka hem men kom gärna och säg hej då innan ni åker iväg. 

 

Cirka en vecka efter tävlingen får alla deltagare ett diplom där man kan se vilka tider man har 

simmat på. Om man har uppnått någon av stipulationstiderna får man även ett Utmanar-bevis 

och ett klistermärke att fästa på det. Sedan är det bara att träna hårt inför nästa tävling så att 

man kan försöka slå sin tid. 

 

 

Det är viktigt att tänka på att alla på tävlingen har olika förutsättningar, de är olika gamla, har 

simmat olika länge och har olika lätt för de olika simsätten. Som föräldrar får ni gärna hjälpa 

oss tränare att undvika att barnen ser det som en tävling mot varandra. Det viktigaste är att ha 

roligt och att lära sig hur tävlingar går till. 

 

Tänk också på att man kan ha dåliga dagar. Bara för att man inte simmar lika snabbt som 

gången innan betyder det inte att man har blivit sämre, tvärt om kan det vara så att man har 

lärt sig en bättre teknik som bara inte har hunnit ge tidsmässig utdelning ännu. 

 

 

Förutom att peppa och berömma barnen finns det några övriga saker vi behöver hjälp av er 

föräldrar med under tävlingen. Vi behöver till exempel hjälp att ta tid, skriva upp tider och 

eventuellt assistans till sekretariatet. Det är inga svåra saker så man behöver inte vara expert 

för att hjälpa till och om ni vill kan ni få tydligare instruktioner på plats. Utan er klarar vi inte 

av att arrangera tävlingar för era barn. 

  



 

 

Svenska simförbundet har olika stipulationstider att jobba emot. Det finns brons-, silver- och 

guldtider för varje sträcka. När man klarar tiderna får man ett klistermärke att sätta på sitt 

utmanarbevis. När man har klarat tre guldtider på 25 meter får man en pokal. Nästa pokal får 

man efter guldtider på 50 meter. De flesta hinner simma ganska många Utmanare innan de 

klarar stipulationstiderna så bli inte förvånade om barnen inte klarar tiderna första gången. 

Nedan kan ni se tiderna. 

 

 

 

 

Hoppas att alla är sugna på att tävla och att vi träffas på 

nästa Utmanare! 


