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Det grundläggande motivet för att simningen är 
omgiven av regler och att det behövs många 
olika funktionärer på en sanktionerad simtäv-
ling, är att alla simmare ska kunna lita på att de 
alltid tävlar på lika villkor. Det ska gälla oavsett 
ålder och kön, om tävlingen är stor eller liten, i 
Sverige eller utomlands. Därför finns det regler 
om hur själva tävlingen ska organiseras och 
ledas, vilka funktionärer som ska finnas, hur 
simmarna ska starta, simma och hur målgången 
ska se ut, hur tidtagningen ska gå till, hur 
ordnings följden på simmarna vid målgång 
bestäms och så vidare. Allt detta ska vara lika 
från tävling till tävling, från förening till 
förening och från land till land. Alla simmare 
ska, innan en tävling sätter i gång, veta vad som 
gäller. Detta ger en rättvis tävling, en tävling på 
lika villkor.

Att iaktta och rapportera
Det är din uppgift som funktionär att rapportera 
alla avvikelser eller fel, möjliga regelbrott, som 
du upptäcker. För att din iakttagelse ska kunna 
bedömas är det nödvändigt att

• du kan reglerna
• du är uppmärksam
•	du	är	säker	på	vad	du	sett.

Du behöver inte vara säker på att det du har sett 
är fel. Bandomare, vändningskontrollant ledare 
och tävlingsledare tar över ansvaret för att 
bedöma det du rapporterar och tävlingsledaren 
avgör om det var ett regelbrott.

Simmare och publik har rätt att kräva att 
funktionärerna har sin uppmärksamhet enbart 
riktad mot tävlingen. Det krävs att funktionärer 
är neutrala, vilket innebär att du som funktionär 
till exempel inte jublar åt egna barns insatser, 
utan i stället försöker skilja på rollen som funk-
tionär och förälder. Det är viktigt att bedöma 
alla simmares simning likvärdigt oavsett 
förenings tillhörighet. 

Vi är dock inte mer än människor och det är 
lätt att omedvetet göra fel. Det kan vara lätt att 
hitta ett fel hos en mindre framstående simmare, 
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