
Uppdykarna - Teknikträning och fysisk aktivitet (8-10 
år)
Verksamhet för barn i åldern 8-10 år, som genom teknikövningar och 
målrelaterade övningar, vidareutveckla starter, vändningar, simteknik i de fyra 
simsätten, utifrån varje individs egna förutsättningar. Slutmålet är att delta i 
tävlingar och prova fler simsätt och distanser. I detta stadium är det viktigt att, 
förutom simfärdigheter, också få en så stor variation av aktiviteter som möjligt. 
En mångfald av fysiska aktiviteter, många idrotter och daglig fysisk träning 
förespråkas i detta stadium.

Förkunskaper:
Grunderna i alla fyra simsätt.  Kunna simma 100 ryggsim, 100 crawl, 100 bröstsim, 100 
medley och 25 fjäril regelrätt med start, vändning och målgång. Pokal 1 Utmanartävling.

Träning:
Här tränar simmaren ca 3 tim/veckan för att utveckla sin simteknik i fjäril, rygg, bröst, crawl 
och medley. Vidareutveckla simtekniken samt starter och vändningar i alla fyra simsätten. 
Bibehållen grundläggande rörlighet. Genom så många övningar som möjligt, både i land och i 
vatten ges simmaren en bättre förutsättning för en effektiv simning i de fyra simsätten. 
Delmål: Fortsatt utveckling av rörelse-och simfärdigheter. Introduktion till förståelse för upplägg, 
t.ex. att simma olika distanser så jämnt som möjligt och inte stanna. Ökad snabbhet och simork. 
Slutmål: Kunna simma 200 ryggsim, 200 bröstsim, 200 crawl, 200 medley och 50fj regelrätt 
med start, vändning och målgång.

Tävling:
Simmaren visar intresse för att utöva tävlingssimning som idrott och provar tävlingar. Enkla 
regler och idrottsetik introduceras. Genom tävlingsliknande förberedelser ges simmaren en 
bättre förutsättning och förståelse för tävlingsmomentet. 

Delmål: Bronstider Pokal 2. Frekvensutveckling – snabbhet genom bättre teknik, rörlighet och 
smidighet. (50 ry 56,0 50fri 49,0 50 br 58,0 25fj 28,0.)
Slutmål: Silvertider Pokal 2 och delta i tävling utanför Karlstad. Simiaden. (50 ry 51,0 50fr 45,0 
50br 55,0 25fj 25,0 100med 1.40)

 
Utrustning:
Föreningsbadmössa, simglasögon, simfenor, simdräkter och vattenflaska.

Uppflyttning: 
Sker kontinuerligt i samråd mellan tränarna och simmaren samt i mån av plats och 
utveckling (träning- tävlingsintresse och simteknik) till annan grupp. Det är viktigt 
att simmaren tycker det är roligt med simning.
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