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Nedan framgår aktiviteter för simningens Talangutvecklingsprogram 2017. Programmet är delvis 
preliminärt då budget ännu inte är fullt spikad.  
 
Riks- och regionsläger 10-12 februari 
Uppföljningsläger på det riksläger och de två regionsläger som genomfördes 9-11 september 2016. 
Endast i speciella undantagsfall kommer lägren förändras eller kompletteras. PM kommer i 
början/mitten av december. Kostnad för föreningarna ca 1000-1200: -/simmare. SSF står för 
resterande kostnader.  
 
Swim Open Stockholm 8-11 april  
Kvaltävling till sommarens internationella mästerskap.  
 
Läger EJM-. EYOF- och NUM-trupp, Sverige 25-28 maj  
Preliminärt helgläger för uttagna trupper EJM, EYOF och NUM. Obligatoriskt för truppen. Kostnad 
för föreningarna ca 1200: -/simmare. SSF står för resterande kostnader. SSF står för resterande 
kostnader. 
 
EJM, 28 juni-2 juli, Netanya 
Preliminär avresa/förläger från 24 juni. Uttagning sker enligt kvalkriterier, se separat dokument. SSF 
står för 100 % av kostnaderna vid såväl förläger som tävlingar.  
 
NUM 8-9 juli, Färöarna 
Preliminär samling 6 juli. Uttagning sker enligt kvalkriterier, se separat dokument. Kostnad för 
föreningarna ca 2000: -/simmare. SSF står för resterande kostnader. SSF står för resterande 
kostnader. 
 
EYOF, 23-29 juli, Györ 
Preliminär avresa/förläger från 21 juli. Uttagning sker enligt kvalkriterier, se separat dokument. SSF 
och Sveriges Olympiska Kommitté står för 100 % av kostnaderna vid såväl förläger som tävlingar.  
 
JVM + förläger, Indianapolis 
Datum ej fastställt ännu. Uttagning sker enligt specifika kvalkriterier som kommer att presenteras 
på Svenska Simförbundets hemsida. Preliminärt en trupp på ca 4 simmare.  
 
Riks- och regionsläger 15-17 september 
Ett riksläger och två regionsläger kommer att genomföras för riks- och regionssimmare. 
Uttagningskriterier kommer att presenteras på SSF:s hemsida under våren 2017. Kostnad för 
föreningarna ca 1000-1200: -/simmare. SSF står för resterande kostnader.  
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NM, 1-3 december, Island  
En trupp på ca 24-28 simmare kommer att tas ut. Uttagningskriterier kommer att presenteras på 
SSF:s hemsida under sommaren 2017. Föreningskostnad ca 2000: -/simmare. SSF står för 
resterande kostnader. 
 
Landträningsprojekt 
Samtliga riks- och regionssimmare kommer två gånger per år (höst och vår) att erbjudas  
rörelsescreening av sjukgymnast Martina Granström. Utifrån screeningen kommer även Martina att 
ge ett rekommenderat träningsprogram. För bästa effekt ska simmarens hemmatränare vara 
delaktig i projektet. Information om testtillfällen våren 2017 kommer under hösten 2016.  
 
Teknikutvecklingsprojekt  
Samtliga rikssimmare kommer två gånger per år (höst och vår) erbjudas teknikfilmning med analys  
och feedback. 2016/2017 kommer detta att genomföras av Rein Haljand. Ca föreningskostnad för  
aktiviteten utöver resa och logi är 1500: -/simmare och testtillfälle. För bästa effekt ska simmarens  
hemmatränare vara delaktig i projektet. Information om testtillfällen våren 2017 kommer under 
hösten 2016.  
 

Idrottspsykologi  
Samtliga riks- och regionssimmare kommer i samband med riks- och regionsläger erbjudas samtal 
med någon av Riksidrottsförbundets idrottspsykologer.  
 
Träning och testning NEC 
Simmare som är uttagna som rikssimmare erbjuds att testträna och göra tester på NEC i Stockholm.  
Hemmatränaren ska inledningsvis vara med vid träning och alltid vid tester. Kontakta NEC-ansvarig  
Johan Wallberg, johan.wallberg@svensksimidrott.se  för att boka tränings- och testtillfälle. 
 
 
 
För frågor kontakta Henrik Forsberg.  
 
Stockholm, 2016-10-19 
 
 
 
Henrik Forsberg 
Sportchef, simning 
Ansvarig Talangutvecklingsprogrammet 
073-372 20 00 
E-post: henrik.forsberg@svensksimidrott.se 
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