
Alla kan simma på holmen, både barn 
och vuxna får hjälp att utveckla sin 
simning och vattenvana.  
Man placeras i den grupp som motsvarar 
rätt kunskapsnivå och flyttas till nästa 
nivå så fort man är mogen för det. 

 

 

 

 

Eventuella frågor besvaras av  

Made Larsson 070-536 33 13 

 
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!  
 
Gällande den rådande situationen med 
coronavirus  
 

Marielunds Simsällskap kommer att följa de 
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar, 
vilket innebär att vi reserverar oss för att verksamheten 
med kort varsel kan komma att ändras eller ställas in. 
 
För allas skull måste den som upplever några som helst 
sjukdomssymptom eller känner sig lite krasslig stannar 
hemma från simskolan, också detta enligt 
Folkhälsomyndighens rekommendationer. 
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Borgardalsbadet, Länna 

  



Årets verksamhet i Borgis startar måndagen den 28 juni kl 10. 
Anmälan via vår hemsida eller på plats. Avslutning med sedvanlig 
promotion 22 juli. 

Årsmöte har vi på Tärnholmen torsdagen den 7 juli kl 17.00, ev via 
Teams. Välkomna! Föranmälan krävs, mer information på vår 
hemsida och på Facebook-sidan. 

Tärnträffen äger rum fredag 23 juli (kl 17-22) med kransbindning, 
tävlingar, grillning och fackelrodd. Promotionen äger rum lördag 
24 juli (kl 11-15) med tävlingar, grillning och märkesutdelning. 
Reservation för förändringar med hänsyn till gällande restriktioner 
från Folkhälsomyndigheten. 

Simskolans pågår varje vardag mellan 10.00 - 13.00. Tid för rätt 
kunskapsnivå anslås och meddelas på hemsidan och på vår 
Facebook-sida. 
Märkestagning varje dag mellan 13.00 - 14.00. 

  
Drop-in: Ni väljer själva vilka dagar eller veckor ni deltar i 
simskolan. 

Det är viktigt att barnen är i tid till sin grupp. För att allt ska 
”flyta på” (!) så bra som möjligt lämnar vi allmän information på 
vår hemsida, på Facebook-sidan och på våra ”gatupratare” på 
plats. Följ våra regler, håll avstånd och visa hänsyn! 

Crawlkurs 2021: Kursen är för dig som kan simma 200 meter på 
djupt vatten. Kurser för både nybörjare och fortsättare. Avgiften 
är 200 kronor. Mer information på Tärnholmen. 

Simträning: Alla, både vuxna och barn, kan bli duktigare och 
säkrare simmare. Passa på att träna med våra kunniga simlärare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ATT TÄNKA PÅ:  
Låt simlärarna sköta undervisningen. Om ni vill ändra på något 
får ni gärna prata med oss, men inte medan undervisningen 
pågår! 

Ha gärna varma överdragskläder och varm dryck i beredskap. 
Ibland kan blåst och regn göra livet mindre behagligt! Vi strävar 
efter så ordnade förhållanden som möjligt på simskolan. Alla 
föräldrar ansvarar för sina barn före och efter simskolan. Vi 
räknar med att slippa några olyckstillbud. Om olyckan ändå är 
framme så har vi ett mindre försäkringsskydd för barnen. Det kan 
också vara bra att se över familjens egen olycksfallsförsäkring. 

Avgiften är 800 för barn födda 2017-2018. Övriga betalar 1100 
kronor för fem veckor. Syskonrabatt 200 kronor för simskola fem 
veckor. Går man bara en vecka betalar man 600 kr, ingen 
syskonrabatt.  Märkestagare betalar 300 kr för hela perioden. 

Betalning tar vi allra helst emot på Plusgirokonto 102204-5 
eller Swishnummer 1235698790 (eller kontant på plats i 
samband med simskolan). Medtag kopia på inbetalningen!  
 

Vid betalning – glöm inte att ange barnets namn och vad 
betalningen gäller!  


