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JUNIOR EM 
 
Under Swim Open Stockholm simmades det fort bland SSS:arna och till 
junior-EM kan vi nu stoltsera med 3 stycken simmare. Emma 
Sundstrand, Björn Seeliger och Erik Brandt.  
 
Stort grattis till er! 

Kom ihåg datumet! 

 
 

 

Vårsimiaden försök 

23-24 april 

SSS står som 
arrangör för 
vårsimiaden försök. 
Begränsat utrymme 
för parkering denna 
tid. 

 
 

Summer Camp 

Vecka 24, 25, 26 

Anmälan och info 
längre fram och 
på hemsidan. 
 
 

100 x 100 

Utmanaren 2 

14 april 

Vårterminens 2:a 
Utmanare. 
Torsdagen den 14 
april. 
 
 

Utbildningar 
 
Genom samarbeten med SISU 
idrottsutbildarna och andra 
kompetenser inom föreningen 
kan vi nu hålla utbildningar i: 
 
- Idrottsskador 
 
- Livräddning 
 
- HLR, Barn HLR 
 
- Plattformen 
 
- Tävlingsfunktionär 
 
och mer är på gång 
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Ny styrelse! 
 
På årsmötet den 16 mars valdes en ny styrelse i Södertälje Simsällskap. 
 
Ordförande – Su Oltner fick förtroendet att föra klubben vidare och leda styrelsens arbete ytterligare 
ett år. Sedan tidigare ingår Helena Sundstrand, Teresa Garheden och Johan Cyréus. Dessa får nu 
sällskap av Per-Ola Quist, Peter Andersson (tidigare suppleant) och Anna Flink. Suppleanter som 
valdes in är Jan Blomgren och Alexandra Engsoo. 
 
Ny valberedning inför årsmötet 2017 är Frank Seeliger och Ina Altimirano. 
 
Välkomna! 

 

   

Öppet i shopen våren 2016! 
 

Vecka Datum Aktivitet 
15 Torsdag 14/4 Utmanaren 2 Kl. 17 -19.30 
16 Lördag 23/4 Vårsimiaden Kl. 7.30 – 19.00 
 Söndag 24/4 Vårsimiaden Kl. 7.30 – 19.00 
18 Onsdag 4/5 Kl. 17 - 19 
20 Torsdag 19/5 Kl. 17 - 19 
22 Torsdag 2/6 Kl. 17 - 19 

 
Då shopen ej har öppet går det bra att ställa frågan till ansvarig på plats om denne har tid att 

hjälpa till. Känner du att fler öppettider och ett utökat utbud vore intressant? Anmäl ditt intresse 
av att hjälpa till och hålla öppet och stötta föreningen via mail till 

camilla.malmstrom(at)sodertalje.se 
 

Ny kylväska och andra nyheter finns i webshopen som du hittar på hemsidan! 
http://nehreklam.se/eshop/sss/ 

 

  

Varje sommar genomför vi en simskola och en hoppskola tillsammans 
med Telge och deras satsning sommarskoj. Detta år vecka 26-27. 
 
Sista dag för anmälan via telge.se är den 25 april. 

http://sommarskoj.telge.se/
http://nehreklam.se/eshop/sss/


  

Hur kan du bidra till SSS? 

Det finns flera sätt att bidra till föreningslivet och SSS specifikt. Självklart behövs alla frivilliga insatser, alla 
ledaruppdrag, styrelseuppdrag och alla andra insatser som inte kostar mer än din tid. Ta kontakt med ledare på plats 

eller kika in på hemsidan för att ta kontakt med någon i styrelsen och kom med dina idéer till oss. 
 

Att bedriva idrottsverksamhet kostar och alla som jobbar inom föreningen har alltid en tanke och strävan att hålla 
nere kursavgifterna för alla medlemmar, oavsett vilken nivå man är på i föreningen. 

 
Ett enkelt sätt att hålla nere kostnader är att all administration hålls ner till ett minimum och här kommer alla 

medlemmars insats till hjälp. Betala in kurs- och medlemsavgifter i utsatt tid och meddela oss om du inte vill fortsätta i 
verksamheten, då slipper vi jaga obetalda kursavgifter och fundera på hur många som ska gå i respektive grupp inför 

nästa kursstart. 
 

Ett annat enkelt sätt är att du bidrar ekonomiskt till föreningen.  
Södertälje Simsällskap finns som föreningsalternativ att hjälpa när du spelar Bingolotto.  

Vi finns med som alternativ på Svenska Spel och deras satsning Gräsroten (klicka på länken på hemsidan). 
Via sponsorhuset kan du göra dina vardagliga inköp till lägre kostnad via nätet och samtidigt ge en kickback till 

föreningen, (klicka på länken från hemsidan). 
 

Du kan även bli stödmedlem till föreningen genom att teckna medlemskap för 200 kr eller familjemedlemskap för 400 
kr. Ta kontakt med kansliet på kansli@sss.se. 

Summer Camp 
I år kör simningen Summer Camp veckorna 24, 25, 26 för intresserade i åldern 8-13 år. 

 
Gå en vecka, 2 veckor eller alla 3 och ha kul med dina träningskompisar innan familjen åker på semester. 

 
Förkunskaper: Kunna simma minst 100 meter och vara bekväm på djupt vatten. 

 
All info och hur du anmäler finns på hemsidan! 

Intensivsimskola 
JUNI – JULI 

 
Förbättra simkunskaperna ytterligare i vår intensivsimskola hos SSS! 

Genom att simma intensivt under en kort period ger Ni Era barn de bästa förutsättningarna inför 

sommarens alla bad. Södertälje simsällskap erbjuder intensivsimskola under mån, tis, ons, 

tor och lör under två veckors tid, totalt 9 tillfällen. 

 

Period 1 vecka 24-25 | Period 2 vecka 26-27 

 
All info och hur du anmäler finns på hemsidan! 

http://www.sponsorhuset.se/sss/


   

Simmargården 
Vi på Simmargården ser fram emot 

ett spännande år 2016. I 
verksamheten håller vi på med en 

förändring bl.a. kommer 
ungdomarnas individuella program 
att följa skolterminerna, dvs. vi har 
programmen två terminer istället 
för en. I personalgruppen arbetar 

vi med att reviderar 
verksamhetens visioner, mål, 

arbetsbeskrivningar, strategiplan 
mm.  

 
Ungdomarnas individuella 

program har startat för terminen, 
vi kommer att fortsätta med bl.a. 

funktionell träning, bollaktiviteter, 
simhopp, simning, joggning, yoga, 
massage, skapande och kostlära. 

Vi har också börjat planera för 
kommande läger.  

 
Är du intresserad av att se vad vi 

gör, gå in och titta på vår hemsida 
www.sss.se/simmargard 

http://www.sss.se/simmargard


  



  

Vi samarbetar med Södertälje Simsällskap 

Vill du också samarbeta med SSS 
ta kontakt med klubbchef Andreas Jonerholm eller sponsringsansvarig Anna Flink 
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Våren 2016 
 

Var med i intensivsimskolan innan 
sommaren! 

 
 

Satsa mot Vansbro och en Svensk Klassiker i sommar! 
Hör av dig till oss idag! 
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