
DEFINITIONER PÅ VATTENDJUP LIVRÄDDNING KRAV FÖR SIMMÄRKEN

Nivå 1: Räcker det med att flyta i fem sekunder VATTENVANEMÄRKET
                         Simdjupt  (fötterna får inte nå bottnen)

                                                   Bröstdjupt  (vattnet når till armhålorna)

                                  Midjedjupt (vattnet når till naveln)

Simteknik
Nivåerna 0,5 - 3 nybörjar teknik tillåten

Nivå 6:

Nivå 9: Klädsel under simningen: träningsdräkt eller 

motsvarande + strumpor

Hopp
Nivå 2: vid hopp med fötterna före duger sk.ljushopp Nivå 10:
Nivå 3: hopp med gruppering från kanten (man sitter på huk och fäller 

kroppen framåt-neråt)

Nivå 4: man tar sats stående jämfota                                                        

Nivå 9-10: det finns flere alternativ

Minst fem uppgifter på 1/2 poängs nivå.                                             

VATTENSKICKLIGHETMÄRKE                                                               

Minst fem uppgifter på 1 poängs nivå, varav  en måste vara 

simprestation (rygg- eller frisim)                                                 

NYBÖRJARMÄRKET                                                                

Minst fem uppgifter på 2 poängs nivå, varav en måste vara en 

simprestation (elementärt rygg-, -bröst, eller mullvadsim)               

INTRESSEMÄRKET                                                                       
Minst fem uppgifter på 3 poängs nivå, varav två måste vara en 

simprestation (elementärt rygg-, -bröst, eller mullvadsim)               

TEKNIKMÄRKE                                                                            
Minst fem uppgifter på 4 poängs nivå, varav två måste vara en 

simprestation med riktig simteknik                          

TALANGMÄRKET                                                                    
Minst fem uppgifter på 5 poängs nivå, varav två måste vara en 

simprestation med riktig simteknik                            

SIMKANDIDAT                                                                           
Minst fem uppgifter på 6-7 poängs nivå. En prestationer måste vara 

simprestioner med riktig simteknik                                                  

Poängsumman minst 36 poäng                                                          

SIMMAGISTER                                                                           
Magisterprovet kan inte avläggas innan kandidatprovet är avklarat. 

Minst 6 prestationer på 7-9 poängs nivå, varav tre måste vara minst 

8 poängs simpreationer med riktig simteknik.                                        

Poängsumman minst 54 poäng                                                                  

PRIMUSMAGISTER                                                 
Primusmagisterprovet kan avläggas direkt efter kandidatprovet. 

Alla 7 prestationer på 10 poängs nivå.                                      

Poängssumman är 70 poäng

                                       

Livräddarens simtest: Räddningshopp, räddningssim 25m, 

längddykning 10m + 15m sim, djupdykning: 3 föremål ett åt 

gången,  varefter transport av nödställd 50m

INSTRUKTIONER FÖR MÅLSÄTTNINGSTABELLEN

Nivå 2:  Tag en dunk, med 1/3 del vatten i. Bind ett 10m långt 

rep fast i dunken. Dunken kastas över den nödställda, att denna 

når dunken utan att simma. 

Nivå 4: Eleven kastar en livboj så långt som möjligt ut i vattnet, 

hoppar i med fötterna före, simmar till bojen och bogserar den 

50m

Anvisningar för prestationer som gäller 

grundläggande färdigheter Nivå 5: Simkunskaperna testas: Simkunnig är den som faller i 

vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till 

ytan, på djupt vatten simmar 200 m i magläge i en följd, varav 

minst 50 m i ryggläge.

Nivåerna 4 -10 endast korrekta simtekniker godkänns         

Längddykning                                                                         
start från vattnet; med frånskjut från bottnen, bassängkanten el. 

motsv.                                                                                             

Djupdykning                                                                      
Nivåerna 4 -7  man simmar alltid 25m. Under simningen dyker man 

antingen efter ett föremål från bottnet (djup ca. 2m) eller genom en 

ring nära bottnet, se illustration i mållsättningstabellens kolumn om 

djupdykning








