
RIKTLINJER FÖR UTMÄRKELSER 
 

Beslutande organ 
Beslutande organ för alla utmärkelser förutom för masters simmare är simkommittén. 

För masters utmärkelser är den mastersansvarig (sammankallande) samt tränare ifrån masters. 

 

Vid lika röstetal har den sammankallande utslagsröst. Det beslutande organet äger att besluta om 

att utmärkelse inte ska utdelas om de så finner bäst. Om situation uppstår där nominerad 

mottagare av en utmärkelse har förälder/syskon som deltar i kollegiet, får denna ledamot ej delta 

i utseendet av mottagare av denna utmärkelse. 

 

Kvalificerande tidsperiod 
Kvalificerande tidsperiod är fr.o.m. näst sista KM fram till sista genomförda KM. 

 

Mottagare 
Utmärkelserna kan endast erhållas för prestationer som medlem i Täby Sim. Om 

simmaren/simmerskan ej längre är verksam i klubben, ska vandringspriset förvaras hos Täby 

Sim till nästa utdelningstillfälle. 

 

Priser 
Alla utmärkelser är vandringspriser och mottagaren går till föreningens hävder genom att 

mottagarens namn ristas på vandringspriset samt aktuellt årtal. 

 

Utdelning av utmärkelserna 
Utmärkelserna utdelas årligen i samband med Täby sims årsmöte. 

 

Bröderna Wahlheims pris: Tilldelas den simmare eller simmerska som erhållit 

   flest poäng för en godkänd tid vid en sanktionerad 

   tävling enligt octotabellens poängsysystem. Ingen 

hänsyn tas till ålder eller kön 

 

Torpedpriserna:  Tilldelas den simmare respektive simmerska som 

   erhållit flest poäng för en godkänd tid vid en  

   sanktionerad tävling enligt octotabellens poäng- 

   system. Maxmimal ålder för att tilldelas priset 

   är att man inte får fylla mer än 13 år det år KM går. 

   Ett pris delas ut för respektive flicka och pojke.  

    

En och samma mottagare kan inte erhålla både 

   Bröderna Wahlheims pris och torpedpriset samma år. 

   Torpedpriset går då till den näst bästa simmaren/ 

   Simmerskan. 

 

Årets simmerska:  Detta pris tilldelas den simmerska som gjort bra  

   resultat vid de olika mästerskapen och övriga 

   tävlingar. Dessutom förväntas hon ha varit ett 

   föredöme för andra simmare i klubben, varit en god 

   kamrat och varit träningsflitig. Huvudpunkten läggs 

   på prestationerna. Ingen åldersgräns. 

 



Årets simmare:  Detta pris tilldelas den simmare som gjort bra  

   resultat vid de olika mästerskapen och övriga 

   tävlingar. Dessutom förväntas han ha varit ett 

   föredöme för andra simmare i klubben, varit en god 

   kamrat och varit träningsflitig. Huvudpunkten läggs 

   på prestationerna. Ingen åldersgräns. 

 

Årets komet:  Priset tilldelas den simmare/simmerska som under 

   kvalificeringsperioden haft en stark, resultatmässig 

   positiv utveckling i flera simsätt. Priset ska tillfalla en 

   simmare/simmerska som vid kvalificeringstidens slut 

   tillhör A/B/C grön eller A/B/C gul. Dessutom ska  

   simmaren/simmerskan ha visat god vilja, varit en bra 

   kamrat, varit ett föredöme för andra samt haft en god 

   träningsnärvaro.  

 

En och samma mottagare kan inte erhålla både 

utmärkelse för Årets simmare/Årets simmerska och 

Årets komet samma år. Ny årets komet ska då utses.  

 

 

UTMÄRKELSER MASTERS 
 

Utses av tidigare mastersvinnare för den person som betytt mycket för 

masterssimningen under året. 


