Seriesim
Skånsk simnings paradgren. Här har klubbarna i Skåne chansen att ta temperaturen på
ungdomssimningen i klubben. Tävlingen innebär att varje klubb tar ut lag som tävlar mot
andra varandra i ett seriesystem. Idag finns det 4 divisioner i Skåne.
Istället för att simma om medaljer simmas här endast om poäng. Varje simning ger ett visst
antal poäng utifrån placering i grenen. En seger kan vara värd exempelvis 10 poäng och en
andraplats 8 poäng. I lagkapper är alltid poängen dubblerade, det vill säga 20 respektive 16
poäng. Tävlingen blir också genom sin uppbyggnad ett taktiskt spel mellan klubbarna där det
gäller att placera sig så bra som möjligt i varje gren. Det innebär i praktiken att det inte är
självklart att deltagarna simmar sina favoritdistanser. Kanske kan ett simsättsbyte medföra att
det blir fler poäng.
Tävlingen genomförs i 4 deltävlingar per år, med ett åldersklassbyte vid årsskiftet. De klubbar
som vinner sin serie får simma ett kval mot förlorarna i serien över. Kvaltävlingarna går som
en 5:e omgång oftast i mitten av maj. Efter kvalrundan organiseras serierna om, segrare i
kvalet går upp en division och förlorarna flyttas ner.
Åldersklasserna på seriesim är 14-15år, 12-13år och 11 och yngre. Det är tillåtet att låta yngre
simmare delta i högre åldersklass, dock inte tvärt om. Varje simmare får göra max 2
individuella starter. I lagkapperna ska varje åldersklass vara representerad. För ett komplett
seriesimslag krävs cirka 25 simmare i rätt åldersklasser.
För att skapa lag-känsla och kontrollera att samtliga simmare vet vad de ska simma, genomför
vi i VNSK alltid en seriesimsträning på fredagen samma vecka som tävlingen. En gemensam
träning där vi filar lite på detaljerna samt gör en komplett genomgång av laget och eventuella
ändringar. Här delas även seriesimströjor ut till alla nya seriesimmare. Bär den på tävlingen
med stolthet. Att bli uttagen till seriesimslaget är en ära, något som alla klubbens simmare bör
sträva efter.
I sällsynta fall kan det vara så att laget ändras på plats, men då handlar det om akut sjukdom.
Det är inte ovanligt att seriesimslaget åker gemensamt i buss till tävlingarna, beroende på hur
långt bort deltävlingen går. När så sker går det bra för föräldrar att åka med i bussen mot en
avgift och i mån av plats.
En sak till…
VI SOM KOMMER IFRÅN NÄSET HAR DET ALLRA BÄSTA FRÄSET!

