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ning och säkerhetspersonal finns längs bansträck-
ningen samt säkerställa att kommunikationen 
dem emellan fungerar. 

Under tävlingsmötet gör säkerhetschefen en 
noggrann genomgång av hur säkerhetsarbetet 
är planerat, så att alla simmare och representan-
ter från föreningarna får vetskap om hur de ska 
agera om de behöver hjälp eller om nödsituatio-
ner uppstår. 

Säkerhetschefen ska tillsammans med täv-
lingsledaren och banchefen inspektera tävlings-
banan före varje tävlingsstart. 

Under tävlingen
Säkerhetschefen ansvarar för deltagarnas 
säkerhet längs hela bansträckningen. Bevak-
ningen i vattnet och på land ska vara bemannad 

Säkerhetschef
Säkerhetschefen är inför tävlingsledaren ansva-
rig för hela tävlingens säkerhet. Säkerhetschefen 
ansvarar för att en säkerhetsplan upprättas inför 
tävlingen, att alla säkerhetsrutiner är dokumen-
terade och att en genomgång har gjorts med alla 
berörda funktionärer och deltagare.

Före tävlingen
Säkerhetschefen ska tillsammans med täv-
lingsledaren upprätta en säkerhetsplan och vid 
framtagningen av denna göra en riskanalys och 
noggrann planering av tävlingens säkerhets-
arbete och de aspekter som rör säkerheten för 

deltagare, funktionärer, ledare och åskådare. Alla 
säkerhetsrutiner ska vara dokumenterade och väl 
genomgångna med samtliga berörda personer. 
Detaljerade funktionsbeskrivningar samt orga-
nisationsschema ska finnas. Säkerhetschefen ska 
se till att alla nödvändiga myndighetstillstånd 
inhämtas och att kommun, markägare eller 
hamnkontor kontaktas. Säkerhetschefen ansvarar 
också för att ambulans, polis, räddningstjänst 
och vårdcentral/sjukhus blir kontaktade och 
informeras om arrangemangets plats, tider och 
omfattning. I samråd med tävlingsledare och 
medicinskt ansvarig ska säkerhetschefen se till att 
tillräckligt många säkerhetsbåtar, dykare, utrust-

Säkerhetsplanen distribueras i samband med 
utbildningen.

och varje deltagare ska observeras under hela 
tävlingens gång.

Säkerhetschefen har under hela tävlingen 
kontakt med tävlingsledaren och rapporterar 
all relevant infomation och eventuella åtgärder 
vidare till denne.

Säkerhetschefen ska i samråd med medicinskt 
ansvarig råda tävlingsledaren i beslut gällande 
yttre tävlingsförhållanden under tävlingen, till 
exempel ändrade väderförhållanden eller annat 
som kan riskera deltagarnas säkerhet, och vidta 
lämpliga åtgärder i samråd med tävlingsledaren. 

Efter tävlingen
Efter tävlingen ska säkerhetschefen dokumentera 
de eventuella incidenter och situationer som 
uppkommit under tävlingen samt rapportera 
dessa till tävlingsledaren. Säkerhetschefen ska 
även rapportera hur säkerhetsarbetet fungerade 
i sin helhet.

Medicinskt ansvarig
Medicinskt ansvarig är inför tävlingsledaren 
ansvarig för alla medicinska ärenden relaterade 
till tävlingen och simmarna, likaså att all nöd-
vändig utrustning finns på plats för deltagarna 
under hela arrangemanget.

Före tävlingen
Medicinskt ansvarig ska i god tid före tävlingen 
och i samverkan med säkerhetschefen upprätta 
en kontakt med vårdcentral och sjukhus på orten 
och informera om arrangemangets tid, plats 
och omfattning. En annan uppgift är att se till 
att material och all nödvändig utrustning finns 

tillgänglig inför, under och efter tävlingen. Inför 
tävlingen ansvarar medicinskt ansvarig för mät-
ning av vattenkvaliteten och att dokument som 
verifierar godkända värden finns tillgängliga 
och kan visas upp vid behov. Arrangören måste 
vid behov tillhandahålla en lämplig lokal för 
dopningskontroll. Medicinskt ansvarig ansvarar 
för att en sådan finns tillgänglig inom eller i 
närheten av tävlingsområdet.

 Under tävlingen
Under tävlingens gång ska medicinskt ansvarig 
finnas till hands för att svara på frågor som 
avser deltagarnas hälsa och vid behov göra en 


