
 

INBJUDAN 
Svensk Simidrott inbjuder till 2021 års Svenska 
ungdomsmästerskap i simning (25m), SumSim 

Tävlingsdatum: Lördag den 13 november och söndag den 14 november 2021 

  

Tävlingsplatser: Region 3a – Åkeshov, Stockholm 

Region 3b - Sydpoolen, Södertälje 

 

Tävlingstider:  Klockan 09.00 – ca 12.30 Pass 1 och 3. 

   Klockan 16.00 – ca 19.00 Pass 2 och 4. 

 

Anmälan:  Sker via Tempusanmälan och skall vara genomförd senast lördagen den 
30 oktober kl. 23.59. Alla anmälda ska ha en anmälningstid, som ska 
finnas i Tempus, dvs. inga nolltider accepteras. Anmälan får endast ske 
till den tilldelade regionen enligt regionsindelning nedan. 

  OBS – Anmälan görs till Region Stockholm 3a eller 3b enligt fördelning 
nedan. 

 

Regionsindelning:  3a – Åkeshov – Stockholms Kappsimnings Klubb 

  SKK, SS04, Spårvägen, Väsby, Danberyd, Järfälla, Norrtälje, Åkerberga, 
Lidingö, Tureberg, Sigtuna, Upplands-Bro, Kanaan, Märsta 

 

  3b – Sydpoolen – Södertälje Simsällskap 

  Södertälje, Älvsjö, Tyresö, Södertörn, Skuru, Neptun, Hellas, Täby, 
Gustavsberg, Polisen, Wisby, Ösmo, BRSS, Saltsjöbaden 

 

Kvalperiod:   2019-01-01 – 2021-10-29 

 

Efteranmälan:  Efteranmälan får nu ske fram till lördagen den 6 november kl. 23.59 till 
en avgift av 300:-/anmälan. Anmälningstiden ska fortfarande vara gjord 
inom kvalperioden. 

  Vid eventuella efteranmälningar utökas grenen med ytterligare ett heat 
om antalet simmare överskrider heatbegränsningen.  
Sker detta kommer alla reserver i den grenen göras om till ordinarie för 
att fylla ut heatet och låta alla simma. 

 

Startavgifter:  70:- per individuell start och 100:- per lagstart. Alla startavgifter 
faktureras i efterhand. 



 

 

Tävlingsbestämmelser:  Tävlingstider: Kl. 09.00 resp. 16.00, detta för att inrapporteringen av 
resultat på så sätt kan ske samtidigt från regionerna. Regionerna äger 
rätt att begränsa antalet deltagare. På sträckor över 50-100-200m är 
begränsningen 3 heat. På sträckor 400-800-1500m är begränsningen 2 
heat. 

Regionfinalerna måste i likhet med riksfinalen genomföras med 
helautomatiskt tidtagningssystem. I regionsfinalerna används hängande 
start. Ryggsimsgrenar kan undantas. Den nya ryggsimsplattformen får  
användas i regionsfinalerna. 

Den lokala arrangören ansvarar tillsammans med distrikt/region för 
priser. I individuella grenar skall medaljer delas ut till placering 1-3 samt 
plaketter till placering 4-6. I lagkapperna delas medaljer ut till de 
simmare som ingår i lag som har placering 1-3. 

Dokumentet ”Säsongs- och tävlingsplanering för simning 2021 – 2024” 
beskriver svenska mästerskap i simning och ska styra tävlingarnas 
genomförande i tillämpliga delar. 

 
Klassindelning och grenar för både pojkar och flickor 
Ålder: individuellt 
16 år 50/100/200/400/1500 frisim  
(födda 2005) 50/100/200 rygg,  
 50/100/200 bröstsim 
 50/100/200 fjäril   
 200/400 medley   
 
15 år 100/200/800 frisim,   
(2006) 100/200 ryggsim 
 100/200 bröstsim 
 100/200 fjärilsim 
 400 medley   
 
13-14 år 100/200/400 frisim 
(2007-2008) 100/200 ryggsim 
 100/200 bröstsim 
 100 fjärilsim 
 200 medley 
 

Lag 
  15-16 år 4x100 frisim 
   4x100 medley 

 
13-14 år 4x100 frisim 

  4x100 medley 
 

Lagkapper:  Sum-Sim Region och Sum-Sim Riks är till skillnad från övriga mästerskap 
att betrakta som två olika tävlingar. Skulle fler än ett lag från samma 
förening i samma lagkapp kvalificera sig till Riksfinalen får byte mellan 
lagens deltagare göras. 

 
 
 



 

Om en förening startar med flera lag i samma gren i regionfinalen och 
endast ett lag kvalificerar sig till riksfinalen får också byte ske av 
simmare. Vid ev. diskning av ex. klubbens lag 2 får inte byte ske av 
simmare till lag 1 till Riksfinalen i den grenen. 
 
I klassen 15-16 år får simmare 13-14 år ingå men bara om de inte 
simmar samma lagkapp i den yngre klassen. 

 
Begränsningar: På sträckor över 50-100-200m är begränsningen 3 heat. P 

å sträckor 400-800-1500m är begränsningen 2 heat. 
 
Riksfinal: Riksfinalen, 10 – 12 december i Stockholm 

 Sista etappen i Sum-Sim blir riksfinalen i Stockholm (8 banor) den 10-12 
december. Information om riksfinalen hittar du på Spårvägens hemsida: 
https://www.sparvagensim.se/arrangemang/sum-sim-riksfinal-2021 
och SSF:s hemsida: www.svensksimidrott.se 

 I riksfinalen går alla grenar i två (2) heat. 

Har två eller fler simmare samma tid till sista ordinarie platsen eller 
bland reservplatserna i startlistan kommer lottning genomföras för att 
fastställa ordningen mellan simmarna. 

Tre reserver kommer att sättas upp i alla individuella grenar. Dessa 
kommer att få chansen att starta vid ev. avanmälningar, som görs före 
och under tävlingsdagarna. Listan med reserver fylls på vid tidiga 
strykningar som görs innan torsdagen den 5/12 kl. 12.00, därefter 
stängs reservlistan och endast de som då finns med på listan kan 
komma i fråga vid strykningar under tävlingens gång. 

Grenordningen i riksfinalen skiljer sig något från grenordningen i 
regionsfinalen. 

 
Ackrediteringsavgiften för simmare och ledare är 100 kr/ackreditering, 
dock max en ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Utöver det 
kan extra ledarackrediteringar tilldelas till en avgift av 300 
kr/ackreditering. Maximalt antal extra ledarackrediteringar som kan 
begäras är:  

 
Antal simmare  Antal extra ledarackrediteringar  
1  0  
2-6   1  
7-10   2  
11-   3 

 

LiveTiming:  Finns under tävlingarna 
 

Priser:  I individuella grenar delas medaljer/placketter ut till placering 1-3 
  I lagkappsgrenar placering 1-3. 

 

https://www.sparvagensim.se/arrangemang/sum-sim-riksfinal-2021
http://www.svensksimidrott.se/


 

Funktionärer:  Vi tar tacksamt emot funktionärshjälp utifrån under arrangemanget och 
ber er ta kontakt med Tävlingskommittén hos respektive arrangör 

  3a – Åkeshov och SKK på christina.hbruhn@gmail.com 

  3b – Sydpoolen och Södertälje på tk@sss.se 
 

Upplysningar:   3a – Åkeshov och SKK  
Christer Lindqvist på: christer@kappis.se eller +4670 227 29 54 

 

  3b – Sydpoolen och Södertälje 

  Andreas Jonerholm på: andreas@sss.se eller +46 70 777 52 20 

 

V Ä L K O M N A 
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Grenordning 
 Lördag      Söndag   

Gren Pass 1 09.00    Gren  Pass 3 09.00   

1 200 medley pojkar 16 år  41 400 frisim pojkar 16 år 

2 200 fjäril  flickor 16 år  42 100 frisim flickor 16 år 

3 100 ryggsim pojkar 13-14 år  43 200 ryggsim pojkar 15 år 

4 100 frisim flickor 13-14 år  44 200 fjärilsim flickor 15 år 

5 200m frisim pojkar 15 år  45 50 frisim pojkar 16 år 

6 200m frisim flickor 15 år  46 50 ryggsim flickor 16 år 

Prisutdelning gren 1-6  Prisutdelning gren 41-46 

7 50m fjärilsim pojkar 16 år  47 200 frisim pojkar 13-14 

8 50m bröstsim flickor 16 år  48 200 bröstsim flickor 13-14 

9 200 bröstsim  pojkar 13-14 år  49 200 ryggsim  pojkar 16 år 

10 200 ryggsim  flickor 13-14 år  50 100 bröstsim flickor 16 år 

11 1500 frisim  pojkar 16 år  51 200 bröstsim  pojkar 15 år 

12 200 frisim flickor 16 år  52 800 frisim  flickor 15 år 

13 100 fjärilsim pojkar 15 år  Prisutdelning gren 47-52 

14 100 fjärilsim flickor 15 år  53 100 fjärilsim pojkar 16 år 

Prisutdelning gren 7-14 54 400 medley flickor 16 år 

15 200 bröstsim pojkar 16 år  55 200 medley pojkar 13-14 år 

16 100 ryggsim flickor 16 år  56 400 frisim flickor 13-14 år 

17 400 frisim pojkar 13-14 år  57 4x100 frisim pojkar 15-16 år 

18 200 medley flickor 13-14 år  58 4x100 medley flickor 15-16 år 

19 4x100 medley pojkar 15-16 år  Prisutdelning gren 53-58 

20 4x100 frisim flickor 15-16 år      

Prisutdelning gren 15-20  

         

Gren Pass 2 16.00    Gren Pass 4 16.00   

21 200 medley flickor 16 år  59 400 frisim flickor 16 år 

22 200 fjärilsim pojkar 16 år  60 100 frisim pojkar 16 år 

23 100 frisim flickor 15 år  61 200 ryggsim flickor 15 år 

24 100 ryggsim pojkar 15 år  62 200 fjärilsim pojkar 15 år 

25 50 fjärilsim flickor 16 år  63 100 ryggsim flickor 13-14 år 

26 50 bröstsim pojkar 16 år  64 100 frisim pojkar 13-14 år 

27 200 frisim flickor 13-14 år  Prisutdelning gren 59-64 

28 200 ryggsim pojkar 13-14 år  65 50 frisim flickor 16 år 

Prisutdelning gren 21-28  66 100 bröstsim pojkar 16 år 

29 1500 frisim flickor 16 år  67 200 bröstsim flickor 15 år 

30 200 frisim  pojkar 16 år  68 800 frisim pojkar 15 år 

31 400 medley  flickor 15 år  69 100 bröstsim  flickor 13-14 år 

32 400 medley pojkar 15 år  70 100 fjärilsim pojkar 13-14 år 

33 100 fjärilsim flickor 13-14 år  Prisutdelning gren 65-70 

34 100 bröstsim pojkar 13-14 år  71 200 ryggsim  flickor 16 år 

Prisutdelning gren 29-34 72 50 ryggsim pojkar 16 år 

35 200 bröstsim flickor 16 år  73 100 frisim flickor 15 år 

36 100 ryggsim pojkar 16 år  74 100 bröstsim pojkar 15 år 

37 100 bröstsim flickor 15 år  75 100 fjärilsim flickor 16 år 

38 100 frisim pojkar 15 år  76 400 medley pojkar 16 år 

39 4x100 frisim flickor 13-14 år  77 4x100 medley flickor 13-14 år 

40 4x100 medley pojkar 13-14 år  78 4x100 frisim pojkar 13-14 år 

Prisutdelning gren 35-40  Prisutdelning gren 71-78 

      

 


