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H S S  P O L I C Y  F Ö R  T Ä V L I N G A R  
Anmälan

 HSS simmare äger rätt att delta i tävlingar som sanktionerats av SSF, MSSF, HSS och 
Simkommittén. Dessutom äger man rätt att tävla i 5-klubbstävlingar, som är en tävling 
där man lär sig tävla. Önskar man delta i annan tävling ska sanktion sökas.

  Simkommittén beslutar om vilka tävlingar HSS ska delta i och vilka grupper som deltar 
på vilka tävlingar.

 Simkommittén beslutar om anmälningsrutiner för simmare och tränare till tävlingar.
 Det är viktigt att simmarna fått information om tävlingen, och att de gett sitt medgivande 

till att anmälas till tävlingen.
 Information om tävlingar ska finnas på vår hemsida.

 Kostnad

 Harnäs Skutskär Simsällskap subventionerar anmälnings- och startavgifter för de 
tävlingar som ligger i HSS tävlingskalender.  

 Klubben står för resor till och från tävlingar, när dessa sker i föreningens regi, t.ex. med 
HSS buss.

 Simmaren betalar kostnaden för ev. logi och mat, kostnaden för den enskilde simmaren 
framgår av tävlingsplaneringen på hemsidan.

 Kostnaden för tävlingar betalas av varje simmare löpande. Kostnad utgår för tävling i 
samband med att man anmäler sig, och simmare får därför betala avgiften oavsett om 
man deltar eller inte.

Klädsel

På tävlingar uppträder vi alltid i HSS kläder, såväl simmare som ledare. Vid officiella ceremonier 
såsom prisutdelning, inmarscher vid invigningar skall minst klubb-T-shirt bäras.

Logi

Om tävlingen arrangeras i närområdet försöker vi alltid att åka hem, för att nästa dag åka 
tillbaka till tävlingen. Detta är inte bara för att spara kostnader, utan också för att simmarna får 
bättre sömn och mat hemma. Vid flerdagarstävlingar med en restid längre än en och en halv 
timme övernattar vi i skolsal, på vandrarhem eller liknande. När tävlingen är slut åker vi alltid 
hem, oavsett hur lång restiden är.

Transport, säkerhet och miljö

Hss värnar och trafiksäkerheten och miljön. I val av transportmedel ska det mest trafiksäkra 
alternativet vara vägledande.  Resor i närområdet: I möjligaste mån ska HSS-bussen gå till och 
från tävlingar. Simkommittén beslutar om vilka tävlingar HSS-bussen går till och från. Oavsett 
om transporten till och från tävlingar görs i föreningens buss eller privata bilar, följer vi alltid 
HSS trafiksäkerhetspolicy.
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Ledare

Vid varje tävling som Harnäs Skutskär Simsällskap deltar vid ska det finnas en ansvarig ledare. 
Ledaren har en mobiltelefon, och telefonnumret finns angivet i tävlingsinformationen på 
hemsidan. I första hand strävar vi efter att ledaren är simmarnas ordinarie tränar. I de fall där 
inte simmarnas tränare har möjlighet att delta, försöker vi att få en annan ledare från HSS. Det 
kan vara en förälder eller en tränare från en annan träningsgrupp. I vissa ovanliga fall där man 
inte lyckas engagera någon ledare från HSS kan simmarna resa på egen hand, och eventuellt få 
stöd på tävlingsplatsen av en ledare från en annan klubb. Detta gäller enbart erfarna simmare. 
Det är aldrig fel att ställa in en tävling, om man saknar ledare.

Nationella mästerskap

När en simmare kvalificeras till ett nationellt mästerskap gäller inte ovanstående regler. Se HSS 
mästerskapspolicy. Vid dessa tävlingar strävar vi efter att bo bra, vanligtvis på hotell. Dessa 
tävlingar är också helt kostnadsfria för simmarna, enligt riktlinjerna i sagda policy. Nationella 
mästerskap är Svenska Ungdomsmästerskapen (SUM-SIM), Svenska Junior mästerskapen (JSM), 
och Svenska Mästerskapen (SM).

Rätt att delta vid tävlingar

En simmare i HSS har aldrig automatiskt rätt att delta vid tävlingar. Det är alltid tränaren, 
huvudtränare och simkommittén som beslutar om en simmare får delta vid en tävling eller inte. 
Olika principer följs vid olika tävlingar. Det kan vara grupptillhörighet eller närvaro som 
kvalificerar simmaren att delta. Det är endast HSS som kan anmäla eller stryka en simmare till 
en simtävling, inte simmaren själv, enligt gällande regler från Svenska Simförbundet.

 Inställda tävlingar

En tävling kan ställas in av många olika orsaker, även om det är ytterst ovanligt. Det kan vara 
vädret som inte tillåter transport enligt vår trafikpolicy, det kan saknas ledare eller så kanske 
inte transporten till tävlingen gick att lösa. Den ansvarige ledaren, huvudtränaren eller 
simkommittén har rätt att ställa in en tävling för någon av ovanstående orsaker, och beslutet kan 
inte ändras av styrelse eller annan person i organisationen. Om en tävling blir inställd får inte 
någon av HSS simmare delta, samtliga simmare stryks. Simmare och föräldrar blir informerade 
om att en tävling är inställd vid avreseplatsen samt på hemsidan. Eventuella betalda avgifter 
återbetalas.


