
 

 

 

Vägen till att bli en av Sveriges bästa seniorföreningar 
Jönköpings simsällskap är en av Sveriges största simföreningar och vi har som målsättning att varje år 

tillhöra landets topp 10 föreningar på ungdoms-, junior- och seniornivå i klubbens alla fyra idrotter.  

Under flera år har idrottare lämnat Jönköping och JSS efter gymnasiet för att studera på annan ort 

eller valt att sluta med sin idrott då det är svårt att kombinera arbete med idrottande på hög nivå. En 

policy har därför tagits fram för att säkerställa att de som vill satsa på en seniorkarriär ska kunna göra 

det. Policyn är ett komplement till den prestationsrabatt som redan finns och förmånerna är 

beroende av hur framgångsrik idrottaren är i sin idrott. Konkurrensen mellan olika idrotter är olika 

stor i Sverige, vilket gör att nivåerna skiljer sig åt. Gemensamt är att grupp 3 är den högsta nivån 

samt att det i nivå 2 och 3 upprättas skriftliga överenskommelser mellan den aktive och JSS. Nivåerna 

är framtagna i samråd med respektive chefstränare/kommitté.   

Simning 

Nivå Prestationskrav Förmån 

1 

 

• Punkt 15 på skalan Punkttabelle 

 

• Klubbkläder  

(1 hood-tröja, 1 gul t-shirt, 1 vit t-shirt) 

• 2 träningsdräkter/år  

• SM är gratis  

• Prestationsrabatt ingår 

2 

 

• Punkt 16-18 på skalan 

Punkttabelle 

 

 

• Förmån enligt nivå 1, plus 

• 1 tävlingsdräkt  

• Mästerskapstävlingar+ GP är gratis 

• Ingen träningsavgift, samt 

medlemsavgift  

• 50 % av eventuella prispengar tillfaller 

den aktive. 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller den aktive.  

• Ingen prestationsrabatt ingår 

3 

 

• Punkt 18-19 på skalan 

Punkttabelle 

 

 

 

• Individuella lösningar avseende läger, 

tävlingar och träningsavgift  

• 50 % av eventuella prispengar tillfaller 

den aktive. 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller den aktive. 

• Ingen prestationsrabatt ingår 

Not: Nivåerna är baserade på Punkttabelle och beslutade av Simkommittén. 

(http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/images/schwimmen/News/2014_Ausschreibungen/Punkttabelle_2014b.pdfav)  



 

 

Simhopp 

Nivå Prestationskrav Förmån 

1 

 

• Topp 6 i Sverige på seniornivå.  

 

• Klubbkläder  

1 hood-tröja, 1 gul t-shirt, 1 vit t-shirt) 

• 2 träningsdräkter/år 

• SM är gratis  

• Prestationsrabatt kvarstår 

2 

 

• Topp 3 i Sverige på seniornivå. 

 

 

• Förmån enligt nivå 1, plus  

• 1 tävlingsdräkt  

• Mästerskapstävlingar+ GP är gratis  

• Ingen träningsavgift, licens samt 

medlemsavgift  

• 50 % av eventuella prispengar tillfaller 

den aktive 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller den aktive  

• Ingen prestationsrabatt ingår 

3 

 

• Topp 16 i Europa  

(= landslagshoppare med 

finalchans vid ett 

Europamästerskap) 

 

• Individuella lösningar avseende läger, 

tävlingar och träningsavgift 

• 50 % av eventuella prispengar tillfaller 

den aktive 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller den aktive 

• Ingen prestationsrabatt ingår 

Not: Nivåerna är beslutade av Simhoppskommittén  

 

Livräddning 

Nivå Prestationskrav Förmån 

1 

 

• SM medalj individuellt i 

Internationella grenar 

• Klubbkläder  

(1 hood-tröja, 1 gul t-shirt, 1 vit t-shirt) 

• 2 träningsdräkter/år  

• SM är gratis  

• Prestationsrabatt ingår 

2 

 

• Landslagsaktiv i Internationella 

grenar (seniorlandslaget) 

 

 

• Förmån enligt nivå 1, plus  

• 1 tävlingsdräkt  

• Mästerskapstävlingar+ GP är gratis  

• Ingen träningsavgift, licens samt 

medlemsavgift 

• 50 % av eventuella prispengar tillfaller 

den aktive 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller den aktive 

• Ingen prestationsrabatt ingår  

3 

 

• Finalist vid internationellt 

seniormästerskap (EM eller VM) 

 

• Individuella lösningar avseende läger, 

tävlingar och träningsavgift  

•  50 % av eventuella prispengar tillfaller 

den aktive 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller den aktive 

• Ingen prestationsrabatt ingår 

 



 

 

Not: Nivåerna är beslutade av Livräddningskommittén 

Konstsim 

Nivå Prestationskrav Förmån 

1 

 

• Medaljör på senior-SM 

 

• Klubbkläder 

(1 hood-tröja, 1 gul t-shirt, 1 vit t-

shirt) 

• 2 träningsdräkter/år  

• SM är gratis 

• Prestationsrabatt ingår 

2 

 

• Representera Sverige på seniortävling 

 

 

• Förmån enligt nivå 1, plus  

• 1 tävlingsdräkt  

• Mästerskapstävlingar+ GP är gratis  

• Ingen träningsavgift, licens samt 

medlemsavgift 

• 50 % av eventuella prispengar 

tillfaller JSS 

•  50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller JSS 

• Ingen prestationsrabatt ingår  

3 

 

• Representera Sverige på 

internationellt seniormästerskap 

 

• Individuella lösningar avseende läger, 

tävlingar och träningsavgift 

• 50 % av eventuella prispengar 

tillfaller JSS 

• 50 % av eventuella sponsorpengar 

tillfaller JSS 

• Ingen prestationsrabatt ingår 

 

Not: Nivåerna är beslutade av Konstsimskommittén 

  



 

 

Prestationsrabatt som finns idag  

Aktiva som tränar minst 4 gånger per vecka kan få avgiftsreducering om de når vissa resultat på 

mästerskap, samt för deltagande vid internationella mästerskap. Prestationsrabatt finns för ungdom, 

junior och senior. 

Aktiva i grupper som tränar minst 4 gånger per vecka kan erhålla reducering på de planerade 

tävlingarna om de har uppnått följande resultat. Om man vid tidpunkten vid ett nationellt  

mästerskap representerar landslaget på ett internationellt mästerskap jämförs tiderna/poängen som 

presterats med tiderna på det nationella mästerskapet.  

 

Resultat Senior Junior Ungdom 

Medalj i OS/VM/EM 4000 kr   

Medalj i Junior-OS/VM/EM  2000 kr  

Medalj Ungdoms-OS/VM/EM   1000 kr 

Deltagit i OS/VM/EM 2000 kr   

Deltagit i Junior-OS/VM/EM  1000 kr  

Deltagit i Ungdoms-OS/VM/EM   500 kr 

SM JSM USM 

• Individuell mästare 

• Individuell medalj 

• Individuell final 4-8 

 

2000 kr 

1500 kr 

1000 kr 

1000 kr 

750 kr 

500 kr 

500 kr 

250 kr 

100 kr 

 

 

  


