
Lagtävling som ersättning till dagens modell för att kora bästa simklubb (bilaga 2) 

Detta är en modell på seriesim där segraren i högsta divisionen blir svensk lagmästare. Man tävlar i 
dual meet format i omgångar med 16 lag, där vinnande laget går vidare efter varje dual meet och 
möter andra vinnare i ett kategori system. Förlorande laget i varje omgång blir utslaget. 
Poängräkning sker med FINA poäng. Poängen från finalomgången används för att flytta upp eller ner 
lag i divisionerna. Segraren i varje division går vidare till en högre division och andra laget kan gå 
vidare om tillräcklig poäng finns för att slå ut näst sista lag i divisionen ovan. Sista lag i varje division 
flyttas ned till nästa lägre division och näst sista riskerar att flyttas ned ifall andre laget i divisionen 
under har högre FINA poäng på sin senaste match.    
  

Övergripande regler   

1. Sveriges Simklubbar inför första året, delas in efter senaste års utfall av SM poäng i grupper 
om 16 lag.  

2. Ranking 1-16 kallas exempelvis Allsvenskan. 
3. Placering 17-32 efter senaste utfallet av SM poäng blir division 1 osv utifrån antalet anmälda 

lag. 
4. Lagen delas in så att 1:e rankade lag möter 16:e rankade lag och så vidare. Segraren går 

vidare. I fjärde omgången möts man om titeln Sveriges bästa klubb. Eller om man är i division 
ett, om titeln i division ett.        

5. Varje tävling genomförs med ett pass med samma grenordning som ISL, förutom 
att 400 frisim ersätts av 1500m och inga 200m lopp utom i medley ingår.  

6. Två startande i varje gren, man tävlar om FINA poäng.   
7. Segraren i div 1 är direktkvalad till Allsvenskan och tar platsen från den med lägst poäng i 

omgång ett, medan tvåan i finalen i respektive division, får avancemang om FINA-poängen är 
högre än den med näst lägst poäng i omgång ett. Så två lag kan få avancemang till serien 
ovanför. Man använder poängen i senast simmad dual meet.     

8. Man får simma max 4 grenar, endera 3 individuella och ett lag eller 2 lag och 2 individuella 
lopp per simmare. Laget får innehålla max 24 simmare och 2 byten av simmare är tillåtna 
under tävlingens gång. 

9. Man kan få starta utan anmäld tid och oavsett ålder. 
10. Omgång 1 simmas andra helgen i september, omgång 2 andra helgen i oktober, omgång 3 

simmas i november och omgång fyra simmas i december. 
11. Om man också vill kora en lagmästare på långbana, kan man exempelvis köra så vartannat år. 
12. För att delta i seriesimmet så betalar varje lag en fast avgift. Inga startavgifter utgår utan 

denna fasta avgift ska gå till att täcka kostnader som arrangörerna har i samband med dual 
meet tävlingarna.        

 

            
   

      
    


