
Framgångsrikt Mästerskapsår 2019 
Deltagande på alla nationella mästerskap samt fina placeringar 
och medaljer. 

Totalt har 101st simmare deltagit på minst en tävling mellan åldersspannet 
8-56år. Vi har deltagit på mästerskapen, SM/JSM (25m), SM/JSM (50m), Sum-Sim 
Riks (25m), Sum-Sim (50m) och Öppet Vatten SM. Vi har behållit bredden från 
förra året samtidigt som vi spetsat till toppen på mästerskapen då vi simmat hem 
3st JSM-medaljer, 1st Sum-Sim silver och flera 4:e placeringar. Vi sammanfattar 
ett positivt år för tävlingsverksamheten med fortsatt stora trupper till 
mästerskapen SM/JSM och Sum-Sim. Nu blickar vi framåt 2020! 
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Varbergs Sim 
INFO 2020
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Jonatan 
Carlsson: 
Mottog Varberg 
Idrottshistoriska 
Förenings 
Stipendium 

Årets tränare/
ledare: 
Johanna Johansen 
Blomdahl är årets 
tränare/ledare i 
Varbergs Sim 

Årsmöte  
När: måndag 16/3  
Plats: Bildepån

FACEBOOK 
Följ hos på 

facebook.com för att få 
de senaste nyheterna 

direkt. 

1
INSTAGRAM 

Följ oss på Instagram, 
Varbergs Sim

2
HEMSIDAN 

All information hittar ni 
på hemsidan 

www.varbergssim.se 
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Avgifter 2020 
Medlemsavgift:  
200:- 

Licensavgift:  
12år oy 150:-  
13-16år 225:- 
17 år oä 300:- 

Träningsavgifter: 
SM/JSM 1 950:-  
Sum-Sim 1 800:-  
NUSS 1 650:-  
Simiaden 1 450:-  
Medley Tävling 1 400:- 

Tävlingskostnad:  
1 dag 150:- 
2 dagar 300:- 
 
Tävlingar som kräver övernattning 
900-1200:- (beroende på transportsätt) 
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FUNKTIONÄR 
Varbergs Sim är i stort behov av tävlingsfunktionärer då vi vid varje 
tävling kräver X antal funktionärer från Varbergs Sim för att kunna få 
delta att tävla. Antalet funktionärer styrs utav hur många starter vi har.  
Vi ser gärna att minst en från varje familj är funktionärsutbildad. 

Kommande utbildningar: 
28/1 Steg 1 i Varberg 
4/2 Steg 1 i Varberg 
Anmälningslänk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1324546 
 
Kontakta: vbgfunk@gmail.com  

Policy & Styrdokument 
 
På hemsidan (www.varbergssim.se) hittar ni 
våra policys och styrdokument: 

•  Föräldrapolicy 
•  Mobbning  
•  Trafik & Transport 
•  Vision 
•  Åka på tävling 
• Att vara tävlingsfunktionär 
 

http://www.varbergssim.se
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1324546
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1324546
mailto:vbgfunk@gmail.com
http://www.varbergssim.se
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1324546
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1324546
mailto:vbgfunk@gmail.com


Allmän 
Tävlingsinformation 

Tävlingar är liksom träningen en viktig 
ingrediens om man vill utvecklas till en god 
tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en 
typ av träning där simmaren når sitt absoluta 
maximum. Detta maximum kommer man 
sällan eller aldrig upp till på den normala 
träningen.  
Tävlingen är också ett bra tillfälle att skaffa sig 
en bra anmälningstid som man använder sig 
av för att kvalificera sig till andra tävlingar med 
heatbegränsning eller tävlingar som kräver en 
viss kvaltid.  

Anmälan 
Cirka 1-2 månader innan tävlingen kommer en 
kallelse och Inbjudan på mail. I inbjudan finner 
man all information om tävlingen, bl.a. 
grenordningen. Tränarna går igenom 
tillsammans med simmaren vilka grenar den 
skall anmälas till.  
Det är simmarens ansvar att svara på kallelsen 
som kommer ut om simmaren ska med på 
tävlingen eller inte. Har man inte svarat på 
kallelsen blir man inte anmäld. Huvudregeln är 
att inga efteranmälningar tillåts då dessa 
anmälningar faktureras VS med dubbel avgift. 
Efteranmälningar skapar också ett onödigt 
administrativt merarbete. Om man ändå gör 
en efteranmälan står simmaren för den ökade 
kostnaden.  

Anmälnings- / Startavgift  
Det kostar mellan 70 och 100 kronor att starta i 
en gren. På en helgtävling kan det bli upp till 
10 starter för en simmare med en total kostnad 
på 700 till 1000 kronor. Anmälningsavgifterna 
är en kostsam post för VS och det är oerhört 
viktigt att man kontrollerar hemma, innan man 
anmäler sig, att man har möjlighet att delta på 
tävlingen. 

Strykningar  
Det är viktigt att simmaren snarast, till tränaren, 
meddelar eventuellt förhinder till att delta på 
tävlingen. Tävlingsarrangörer tar ut en för 
klubben kostsam straffavgift (oftast 300kr) om 
banan går tom. Har simmaren inte avanmält 
sig i tid kommer klubben att fakturera denna 
straffavgift till simmaren. Den enda giltliga 
orsaken till strykning är sjukdom. 

Tävlingar med heatbegränsning  
Vissa tävlingar, oftast de som har ett högt 
deltagarantal, begränsar antalet deltagare 
genom att ha ett visst antal heat per gren 
alternativt att ha en förutbestämd kvaltid för att 
få delta i grenen. Exempel på tävlingar som 
har kvaltider är SM/JSM, Sum-Sim (50m),  
DM/JDM. 

Cirka 1-2 veckor innan tävlingen lägger 
arrangören ut en startlista på livetiming.se det 
framgår vilka simmare som kommit med på 
tävlingen. Simmarna kommer i den ordning 
som deras anmälningstid d.v.s. den simmaren 
som har den bästa anmälningstiden i grenen 
står först på listan. På tävlingar med 
heatbegränsning brukar startlistan även 
innehålla 3-5 reserver som får möjlighet att 
hoppa in om några av de ordinarie simmarna 
stryker sig. Exempel på tävlingar som har 
heatbegräning är NUSS yngre och äldre. 

Vid heatbegränsade tävlingar ska simmare ha 
kvalificerat sig på minst tre grenar för att följa 
med på tävlingen.  

Tävlings PM  
Några dagar innan tävlingen kommer ett 
tävlings PM att mailas ut till simmaren. Detta 
PM publiceras även på hemsidan. Av PM:et  

framgår det vilka tider och kostnader som 
gäller för tävlingen. Det finns även uppgift om 
medföljande tränare och ledare. Det är till 
dessa tränare simmaren skall anmäla sena 
strykningar om inget annat framgår. 
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Hur fungerar det på en tävling?  

Tävlingen är indelad i ett eller flera pass. 
Mellan dessa pass är det en paus på mellan 1 
och 3 timmar där simmaren har möjlighet att 
äta och vila. Cirka 1 timme innan tävlingen 
publicerar arrangören tävlingens heatlistor. 
Det är viktigt att simmaren kontrollerar dessa 
och antecknar i vilken gren, heat och bana 
han/hon skall simma på. Simmarens 
anmälningstid bestämmer simmarens heat och 
bana. Har man den bästa anmälningstiden 
simmar man i det sista heatet på den mittersta 
banan (vid en 8-banors bassäng innebär det 
bana 4).  

Observera att ett badhus är varmt och att 
simmaren lätt blir trött och får huvudvärk.  
Det bästa är att befinna sig utanför 
bassängområdet alternativt att ofta gå ut och 
ta luft. Det är också otroligt viktigt att 
simmaren dricker ofta. Simmaren skall därför 
alltid ha med sig sin vattenflaska.  

Klädsel och tävlingsutrustning 
Simmaren skall vara klädd i föreningskläder 
och använda VS badmössa (om badmössa 
används). 
Av tävlings PM:et framgår det när man skall 
samlas. Åker man gemensamt samlas man ofta 
vid PS. Vid egen transport samlas man vid det 
badhus tävlingen äger rum. Det är då viktigt, 
att innan man hoppar i för att simma in, att 
man anmäler sig till medföljande tränare. 
Detta för att man inte felaktigt skall bli struken 
från tävlingen.  

Insimning  
En timme innan tävlingen startar är det 
insimning. Det är ett tillfälle för simmaren att 
värma upp och lära känna bassängvatten och 
startpallar. Insimningen är en viktig 
förberedelse inför tävlingen och den skall 
utnyttjas på bästa sätt. Är man nybörjare talar 
tränaren om vad och hur länge man skall 
simma in. På insimningen finns en s.k. 
spurtbana (oftast den bana som är längst från 

sekretariatet). Den banan är enkelriktad d.v.s. 
man simmar från startpallen och till andra 
sidan. Här har simmaren möjlighet att göra 
några snabba lopp utan att störas av andra 
simmare.  
När man är klar med insimningen byter man 
om till torra kläder. VS har en samling 15min 
innan tävlingsstart. På denna samling brukar 
lagkappslagen meddelas och man kör även 
sin heja-ramsa.  

Innan start  
Cirka 10-20 minuter innan du skall starta (se 
heatlista) bör du värma upp ordentligt. För att 
kunna prestera ett bra resultat är det viktigt att 
musklerna är varma. När det återstår 1-2 heat 
innan du skall starta går du till startbryggan 
och placerar dig bakom din startpall. Här tar 
du av dig överdragskläder och skor och sätter 
på dig glasögon och badmössa. Det är nu 
viktigt att du hela tiden håller igång, dricker 
vatten och mentalt förbereder dig för start. I 
detta läge skall man koncentrera sig på sitt 
lopp och inte prata eller störa de andra 
simmarna.  

Efter målgång  
När alla simmarna gått i mål går man ur 
bassängen. Vid hängande start hänger man 
istället kvar vid linan cirka 1 meter från 
målplattan tills att nästa heat startat.  

Efter loppet går du till din tränare som ger dig 
feedback och eventuella splittider om din 
simning. Ta till dig dessa råd och använd dig 
av dem till nästa lopp eller träningstillfälle. Det 
bästa är om du även kan anteckna dem i din 
träningsdagbok.  

Därefter skall du bada av, vilket görs i en 
närliggande avbadningsbassäng. Att bada av 
innebär att du simmar lugnt i cirka 5-15 
minuter för att varva ner. Sedan byter du om 
till torra kläder och förbereder dig för nästa 
lopp.  
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TÄVLINGSKALENDER 2020 
(preliminär!) 

OBS! Viktigt att simmaren följer tävlingsplaneringen då VS tagit fram en tävlingskalender som vi tycker är utvecklande för 
samtliga grupper. Vi kommer inte att anmäla till tävlingar som inte ligger i kalendern.

TÄVLINGSKALENDER 2020 17 JANUARI 2020



Gruppinformation 

Föreningen Varbergs Sim följer Svenska Simförbundets Utvecklingstrappa för alla tränings-
nivåer. VS betonar kvalitet i coachning och utmanar individuell träning som ger våra idrottare 
möjlighet att utveckla en stark arbetsmoral, livsfärdigheter samt idrottslig förmåga och positiv 
attityd för att uppnå sin högsta potential. VS har ett Medley-baserat program (fjäril, rygg, bröst, 
frisim), dvs tror på allsidighet där medley är fokus och använder de senaste träningsmetoderna 
som tillämpas på de olika utvecklingsstadierna i en simkarriär. 

Medley Tävling - Stadium 3 - Teknikinlärning och fysisk aktivitet (7-12år) 
Förkunskaper:  Grundläggande teknik i alla simsätt.  
Syfte:    1. Stimulera att simmaren blir intresserad och positivt inställd till att utöva 
   tävlingssiming som idrott.  
   2. Utveckla tekniken i samtliga simsätt genom kroppskännedom/kontroll.  
Slutmål:   1. Simmaren har utvecklat tekniken i de fyra simsätten.  
   2. Simmaren ska klara av 200m fr/ry/br, 100m me och 25m fj. 
Ansvarig tränare:  Julia Nyqvist. Läs mer på hemsidan om Medley Tävling. 

Simiaden - Stadium 4 - Lära sig simträning ( 9år-puberteten) 
Förkunskaper:  1. Utvecklat tekniken i alla simsätt.  
   2. Simmaren ska klara av 200m fr/ry/br, 100m me och 25m fj. 
Syfte:    1. Ge simmaren grundläggande förståelse för simträningens olika delmoment.  
   2. Att stimulera fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för 
   den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad teknik. 
Slutmål:   1. Visat utveckling på 200m Me och 400m fr vilket visar på en god allsidighet. 
   2. Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i 
   samtliga simsätt.  
   3. Simmaren bör ha tävlat på 100m fr/ry/br, 100m me och 50m fj. 
Ansvarig tränare:  Johanna Johansen Blomdahl. Läs mer på hemsidan om Simiaden. 

NUSS - Stadium 5 - Träna och tävla (11-15år)  
Förkunskaper:  1. Visat utveckling på 200m Me och 400m fr vilket visar på en god allsidighet 
   och uthållighet.  
   2. Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i 
   samtliga simsätt.  
   3. Simmaren bör ha tävlat på 100m fr/ry/br, 100m me och 50m fj. 
Syfte:    1. Att simmaren ska etablera sig som tävlingssimmare.  
   2. Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse 
   för den fortsatta prestationsutvecklingen, tex förbättrad aerob förmåga, styrka 
   och simteknik, vilket kommer att ge en bättre simork. 
Slutmål:   1. Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400m me för att säkerställa 
   fokus på aerob utveckling och allsidighet samt 1-2 simsätt som simmaren 
   identifierats ha god fallenhet för.  
   2. Simmaren bör ha deltagit på Sum-Sim Region, UGP.  
Ansvarig tränare:  Julia Nyqvist. Läs mer om NUSS på hemsidan.  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Sum-Sim - Stadium 6 - Träna för att prestera (12-16år)  
Förkunskaper:  1. Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400m me för att säkerställa 
   fokus på aerob utveckling och allsidighet samt 1-2 simsätt som simmaren 
   identifierats ha god fallenhet för.  
   2. Simmaren bör ha deltagit på Sum-Sim Region, UGP.  
Syfte:    1. Att simmaren ska prestera som tävlingssimmare.  
   2. Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som  
   kommer att ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, men som 
   nu är mer specifika utifrån individuella förutsättningar samt specialsimsätt och 
   specialdistanser. 
Slutmål:   1. Simmaren ska ha en kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt 
   och specialdistanser. Simmaren bör också visa utveckling på 200m me.  
   2. Simmaren ska ha alla de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, 
   tekniska, taktiska och mentala) som har betydelse för den fortsatta  
   simutvecklingen i utvecklingsstadium 7.  
   3. Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att 
   maximera prestationen. 
Ansvarig tränare:  Julia Nyqvist. Läs mer om Sum-Sim på hemsidan. 

SM/JSM - Stadium 7 - Träna för att nå full potential/vinna (14 oä)  
Förkunskaper:  1. Simmaren ska ha en kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt  
   och specialdistanser. Simmaren bör också visa utveckling på 200m me.  
   2. Simmaren ska ha alla de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, 
   tekniska, taktiska och mentala) som har betydelse för den fortsatta  
   simutvecklingen i utvecklingsstadium 7.  
   3. Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att 
   maximera prestationen. 
Syfte:    1. Att simmaren ska optimera förutsättningarna för att nå sin fulla potential.  
   2. Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som  
   kommer att ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, men som 
   nu är mer specifika utifrån individuella förutsättningar samt specialsimsätt och 
   specialdistanser. 
Slutmål:   1. Simmaren ska träna för att uppnå såväl som toppresultat och   
   topprestationer.     
   2. Simmarens träningsfokus ska vara mot perfektion vad gäller färdigheter, 
   samt maximering av tävlingsspecifika färdigheter.  
Ansvarig tränare:  Niklas Judell. Läs mer om SM/JSM på hemsidan.  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Aktivitetskalender 2020 
Januari 

2/1  -  SM/JSM och NUSS första   
  träningen för året 
3/1  -  Sum-Sims första träningen för  
  året. 
7/1  -  Inventering Jula för SM/JSM och  
  Sum-Sim. 
8/1  - Simiaden och Medley Tävlings 
  första träning för året. 
11/1  - Livbojen (Sponsorsim) 
17-19/1 - Lyngby Open (Team West) 
25-26/1 - UGP 2 - Uddevalla 

Februari 

1-2/2 - Vidösternsimmet Sprint,   
  Värnamo. 
15/2 - OF-Sprint, Markaryd. 
12-19/2 -  SM/JSM läger i Egypten. 
22-23/2 -  Borås Speedo Meet, Borås. 
29/2-1/3 -  Sandaredssimmet, Sandared. 

Mars 

7-8/3 - UGP 3, Falkenberg. 
14-15/3 -  Öresund Meeting,    
  Helsingborg. 
14-15/3 Öppet DM/JDM, Göteborg. 

April 

3-6/4 - Swim Open Stockholm,   
  Stockholm. 
4-5/4 - Falkenberg Race, Falkenberg. 
18-19/4 -  US-Cupen, Uddevalla. 

Maj 

1-3/5 - Ullbergstrofén, Göteborg 
9-10/5 -  Vårsimiaden Försök, ?. 
18/5 -  Första träningen i Simstadion. 
22-24/5 - Laxaleken, Halmstad. 
23?/24?/5- Vårsimiaden Final, Göteborg. 

Juni 

6-7/6 -  Citadellsimmet, Landskrona 
6-7/6 - Trollhättan Meet, Trollhättan. 
6/6 - Apple Bay Day. 
21/6 - Varberg Triathlon 
26-30/6 -  SM/JSM, Halmstad. 

Juli 

2-6/7 - Sum-Sim, Landskrona. 
3-5/7 - Bockstensdoppet, Varberg. 
23/7 - Diggiloo? 

Augusti 

15-16/8 - Göteborgssimmet (open water) 

September 

4-6/9 - USO, Uddevalla 
5-6/9 - Sandaredssprinten  
6/9 - Simstadion stänger 
19-20/9 - Wadköpingssdoppet, Örebro 
19-20/9 - Loranga Cup, Halmstad 

Oktober 

3/10 - Burger King Swim, Värnamo 
10-11/10 - UGP 1, Kungsbacka 
17-18/10 - DM/JDM, (plats inte klar) 
V.44 -  Sum-Sim Gruppen på läger. 

November 

7-8/11 - Sum-Sim Region, Göteborg 
11-15/11 -  SM/JSM, Helsingborg 
20-22/11 - Barracuda Race, Göteborg 
28-29/11 -  Höstsimiaden, Halmstad 

December 

5-6/12 - Team Race Meet, Kungsbacka 
11-13/12 - Sum-Sim Riks, Göteborg 
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Information om 
aktiviteter. 

• Inventering Jula (7:e januari) 
SM/JSM och Sum-Sim grupperna inventerar 
på Jula för att dra in lite extra till klubben. 

• Livbojen (Sponsorsim 11:e januari) 
Simmarna har möjlighet att hitta egna 
sponsorer där de kan dra in pengar till 
Barncancerfonden (25%), simmarens egna 
simmarkonto (25m%) och VS (50%).  

• Apple Bay Day (6:e juni) 
Alla föreningar i Varberg får möjlighet att 
visa upp sig i Apelviken. 

• Varberg Triathlon (21:e juni) 
VS anordnar tillsammans med Rooster Club 
Varberg den årliga tävlingen Varberg 
Triathlon som går efter Midsommar. 

• Bockstensdoppet (3-5 juli tävling i Varberg). 
Är VS största arrangemang som kräver stort 
antal funktionärer då det är ca 20 föreningar 
från Sverige och Norge som kommer och 
gör tillsammans ca3 000 starter. VS ordnar  
även med mat och logi. Tävlingskommittén 
och Föräldrakommittén har sina 
ansvarsområden. Pierre Hilbert är 
Tävlingsgeneral och har under sina många 
inom simning (både nationella och 
internationella framgångar) god kunskap om 
hur ett bra tävlingsarrangemang ska se ut. 

• Diggiloo (23:e juli) 
2019 fick vi möjlighet att hjälpa till att 
iordningställa inför Diggiloos show. Vi 
hoppas att vi även i år kommer att få hjälpa 
till. Då behöver vi hjälp från frivilliga.  

Kommittéer 
Föräldragruppen sköter bemanning och 
arrangemang kring försäljningen under 
Medaljjakten och försäljning vid tävlingar samt 
andra arrangemang som Varbergs Sim 
genomför. 
Kontakt: foraldrar@varbergssim.se 

Simkommitténs uppgift är att driva utveckling 
inom verksamhetsområdet – sim- & 
tävlingssimning. Genom att periodvis sätta mål 
efter klubbens vision, målsättning och aktuella 
förutsättningar utvärderas arbetet. Samtidigt 
ska kommittén identifiera viktiga 
utvecklingspunkter för klubben och utarbeta 
strategier för hur kortsiktiga och långsiktiga 
målsättningar kan nås. 
Simkommittén rapporterar till styrelsen 
kvartalsvis där det redovisas var klubbens sim- 
och tävlingsverksamhet står, vad som har 
gjorts samt vad som behöver jobbas med 
framöver. 
Simkommittén blir dessutom ett viktigt 
diskussionsforum för våra huvudtränare och 
övriga utsedda ledamöter. Frågeställningar 
och förslag gällande verksamheten ska 
behandlas och färdigställas här innan de blir 
punkter på styrelsemöten. Kommittén ser till 
att våra policydokument efterlevs och kommer 
med förslag på utveckling av dessa. 
Kontakt: pierre@varbergssim.se 

Tävlingskommittén ansvarar för 
genomförande av Varbergs Sims egna 
tävlingar/arrangemang i samråd med 
verksamhetsansvariga för tävlingssimning. 
Ansvarar för och underhålla adekvat 
utrustning för tävlingsgenomförande. 
Mail: vbgfunk@gmail.com 
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Kontaktinformation 
Verksamhetsansvarig 
Pierre J Hilbert 
pierre@varbergssim.se 
076-019 08 98 

Huvudtränare Tävlingssimning 
Niklas Judell 
niklas@varbergssim.se 
070-293 74 68 

Ungdomsansvarig Huvudtränare 
Julia Nyqvist 
julia@varbergssim.se 
076-348 41 18 

Föräldragruppen 
Marie Gesterling 
Hanna Danielsson 
Pernilla Eriksson 
Johanna Lidén 
Johanna Sternryd 
Ulrika Bengtsson 
foraldrar@varbergssim.se 

Tävlingskommittén 
Christer Almqvist 
Philip Josefson 
Mika Rasila 
Anders Jörnås 
Hasse Palmqvist 
Susanne Kobel 
vbgfunk@gmail.com 

Simkommittén 
Anna-Karin Josefson 
Marlene Almqvist 
Pierre J Hilbert 
Niklas Judell 
pierre@varbergssim.se 

Styrelsen 
styrelsen@varbergssim.se 

Sponsoransvarig 
Niclas Kvorning 
niclaskvorning@gmail.com 
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SPONSORER & SAMARBETEN 
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Simplicity.


