Svenska Parasportförbundets och Svenska Simförbundets
gemensamma process för integrering av parasimning i simförbundet
Processrapport hösten 2016
Både Parasportförbundet och Simförbundet har 2015 tagit inriktningsbeslut om att integrera
parasimningen in i Simförbundet. För att förverkliga detta har ett gemensamt projekt
upprättats. I projektet ingår en styrgrupp och en projektgrupp med representanter från båda
förbunden.
Under projektets gång har utöver ett antal möten även en studieresa gjorts av
projektgruppen till Norge som genomfört denna integrering.
Projektet har upprättat ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden:
1. Regler (Marianne Hörding, Christer Jansson, Kajsa Hasselström Schmidt, Andreas
Jonerholm, Bertil Ek):
a. Nuvarande regler på svenska för parasimning är från 2010 och är inte
uppdaterade enligt de senaste internationella reglerna. Ett förslag till nya regler
har utarbetats och är under slutjustering.
b. Två utbildningstillfällen kommer att hållas i oktober, en i Stockholm och en i
Skåne, för tävlingsledare.
c. Under 2017, som är ett testår, så föreslår projektgruppen att gemensamma
tävlingar sanktioneras av både Simförbundet och Parasportförbundet och att
jurisdiktionen över parasimningsdelen ligger kvar i Parasportsförbundet.
2. Tävling (Henrik Forsberg, Sven-Åke Gustavsson, Kajsa Hasselstöm Schmidt):
a. Ett gemensamt SM/JSM 2017 arrangeras under SM-veckan i Borås. Alla
paraklasser tävlar i 1000 poängsystemet
b. Ett arbete behöver startas för att utveckla tävlingsdatabasen Octo. Eftersom
parasimningen ligger kvar i Parasportförbundet under 2017 behöver det arbetet
vara klart i slutet på 2017.
c. En checklista tas fram som hjälp till de arrangörer som är ovana att arrangera
parasimningstävlingar.
d. Gruppen får i uppdrag att titta på fler tävlingar under 2017 som skulle kunna
vara bra kandidater till integrerade tävlingar, t.ex. GP och Swim Open Stockholm.
e. En utvärdering görs av genomförda tävlingar.
3. Ekonomi (Kenneth Magnusson, Susanne Möllberg, Hans Säfström, Lena Lundstedt):
a. Simkommittén inom Parasportförbundet har idag en budgeterad kostnad på 705
kkr plus ledararvoden. Till det kommer också kostnader för stöd inför och
genomförande av Paralympics. De sistnämnda kostnaderna kommer dock att
kvarstå i Parasportförbundet även efter en integrering.
b. Intäkterna är först och främst landslagsstödet från RF och dess inverkan på SFstödet. Det är närmast omöjligt att i förväg veta hur stort det kommer att bli.
4. Politik (Bengt Jönsson, Johan Strid)
a. Ett förslag till brev till RF har författats och som ska slutredigeras. Ytterligare ett
antal SF har uppvaktats och som är villiga att stå bakom det.

5. Utbildning & Kultur (Henrik Forsberg & Kajsa Hasselström Schmidt, Maria Olofsson):
a. En av Simförbundets licenskurser för tränare kommer att ha inriktning på
parasimning. En kurs för breddtränare och en för tränare inriktade på
tävlingssimmare.
b. Handledningar tas fram.
c. Internutbildning inom SSF behöver genomföras.
d. Parasimning ingår i det informationsmöte vi har under SM-veckan i Norrköping.
e. Nästa års Simidrottsforum kommer att ha temat ”Idrott hela livet” och
parasimning kommer att ingå.
f. Simförbundet länkar simnyheter på sin hemsida från Parasports hemsida. Under
Paralympics ska det vara intensiv bevakning.
6. PR/Extern kommunikation, (Anna Hammar & Henrik Hjelmberg):
a. Gruppen har inte kommit igång ännu, Bengt och Johan kopplar samman resp.
kommunikationsansvarige.

