Nationell Elitutvecklingsplan parasimningen Sverige 2017
Kalender och planering
Detta dokument presenterar Simkommitténs nationella plan och kalender för 2017
som ingår i den större planen för perioden 2017-2020. Vissa delar som till exempel
tävlingsdatum har vi inte i skrivande stund fått info om. Men vi kommer att uppdatera
löpande.
Elitutvecklingsplan
Syftet med en Elitutvecklingsplan är att dels fånga upp tidigt framgångsrika simmare
men även dem som inte når framgång lika tidigt. Programmet ska underlätta för
inslussningen i landslaget. Målet med programmet är att nå många aktiva och
tränare. Men även att identifiera och scanna av svensk parasimning. Planen består
dels av Utmanarteam och dels av utvecklingsaktiviteter minst två gånger om året. Det
tidigare Morgondagarteamet går in i planen i de utvecklingsaktiviteter som ligger i
kalendern. Och uttagning till dessa aktiviteter sker gemensamt med klubbarna och
simmarnas tränare. Målet med detta är att ge större möjlighet för fler simmare att
delta och utvecklas.
Utmanarteamen
Att bli uttagen till Parasim Sveriges Utmanarteam innebär att den aktive får möjlighet
att delta i aktiviteter som delges i elitutvecklingsplanen. Den aktive får en ansvarig
kontakt inom sitt team som kommer att följa upp den aktive och kommunicera med
den aktivas förening/klubb. Vissa egenavgifter förekommer. Det finns två
Utmanarteam. Ett riktar sig till klasserna S1-13 och ett till S14.
Utmanarteamet S1-13
Uttagning sker främst utifrån resultaten under året i tävlingarna Malmö Open, SM och
Paragames. Men även potentiell utvecklingskurva och skadeklass har betydelse i
uttagningsmotiveringarna. Måltävlingar nationella kalendern och IPC. Ansvariga för
teamet är Christer Jansson och Kajsa Hasselström Schmidt.
Övriga kriterier som förväntas av den aktiva i Utmanarteamet S1-13 är:








Den aktiva har stöd av sin förening/klubb. Klubben/föreningen bidrar aktivt till
att skapa möjligheter till den aktivas idrottskarriär
Följer en långsiktig träningsplanering med uppföljning i syfte att förbättra sin
kapacitet.
Tränar flera gånger i veckan och tävlar på minst nationell nivå
Innehar tävlingslicens och nationell eller internationell klassning
Uppträder i alla delar enligt Parasportförbundets värdegrund och
Simkommitténs policydokument
Har grundförståelse för prestationsutveckling
Känner till sina rättigheter och skyldigheter i antidopingfrågor

Utmanarteamet S14
Uttagningen inför 2017 sker främst utifrån resultaten under året i tävlingarna Malmö
Open, SM, Nationella Spelen och Paragames. Men även potentiell utvecklingskurva
har betydelse i uttagningsmotiveringarna. Måltävlingar nationella kalendern, INAS,
IPC och SO. Ansvarig för teamet är Kerstin Norberg.
Övriga kriterier som förväntas av den aktiva i Utmanarteamet S14 är:






Den aktiva har stöd av sin förening/klubb. Klubben/föreningen bidrar aktivt till
att skapa möjligheter till den aktivas idrottskarriär
Följer en långsiktig träningsplanering med uppföljning i syfte att förbättra sin
kapacitet.
Tränar flera gånger i veckan och tävlar på minst nationell nivå
Innehar tävlingslicens och nationell eller internationell klassning
Uppträder i alla delar enligt Parasportförbundets värdegrund och
Simkommitténs policydokument

Kalender 2017
Nedan ser ni kalendern som den ser ut i december 2016. Nordiska Mästerskapen har
vi inte fått datum på men genomförs under hösten. Det kommer även att finnas
möjlighet till nationell klassning under våren. Viktigt inför SM. Mer info kommer så fort
vi får besked. En uttagning till Utmanarteamen sker i december 2016 men kan även
göras löpande under året.
2016
December 2016

Planering och uttagning (IK)

2017
10-12/2

Malmö Open (klubb)

8-12/3

Danska Öppna internationell tävling med klassning för
uttagna (IK)

April

Läger utvecklingsaktiviteter, Utmanarteamen och uttagna,
Södertälje (IK)

Maj

RM (klubb)

30/6-4/7

SM Borås (klubb)

Augusti

Läger Utmanarteamet S14 i Sundsvall (IK)

Augusti

Läger Utmanarteamet S1-13 i Eskilstuna el Jönköping (IK)

Oktober/november

Läger utvecklingsaktivitet uttagna Beckis, Sthlm (IK)

November

Stockholm Paragames (klubb)

Uttagna Utmanarna 2017

Utmanarteamet S1-13 (2017-12-07)
Kristoffer Lindström
Johanna Wennberg
Eje Olli
Fabian Claeson
Albin Oskarsson
Isabelle Hocanin
Emma Danielsson
Elin Hammarqvist
Nicola St Clair Maitland

Skellefteå (S10)
MASS (S10,SB9)
MASS (S9)
SK Delfin (S8, SB7)
ÖSA (S6)
ÖSA (S5)
Nacka HI (S10,SB9)
Nacka HI
Södertälje Simsällskap

Utmanarteamet S14
Andreas Nord
Niklas Johansson
Jesper Andersson
Josefine Busk
Anton Daggert
Linnea Bäckman
Teo Renlund
Felicia Andersson
Anna Philipsson
Sebastian Karlsson

Osby SS (S14)
Solsta (S14)
Deje SS (S14)
Södertälje SS (S14)
ÖSA (S14)
Solens IF (S14)
Solens IF (S14)
Kometerna (S14)
Harnäs Skutskär (S14)
Karlskrona SS (S14)
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