
 Södertälje Simsällskap – Simhopp 

Grupper och träningstider hösten 2016 

Termin: v. 34-50.  

Barn, 5-12 år 

E-klass: flickor och pojkar 1m och 3m.  

Fothopp framåt, fothopp bakåt, fall framåt, fall bakåt, huvudhopp framåt och tyska hoppet. Med 
hoppkoder: 100 + 200 + 010 + 020 + 101 + 401 

Måndagar 16.00–17.00.    1700kr 

Tisdagar  16.00–17.00.   1700kr 

Torsdagar 16.00–17.00.   1700kr 

Lördagar  11.00–12.00   1700kr 

Lördagar 12.00–13.00   1700kr  

Söndagar 11.00–12.00   1700kr 

Söndagar 12.00–13.00   1700kr 

Söndagar  17.00–18.00   1700kr 

D-klass: flickor och pojkar 1m och 3m.  

100 + 200 + 4 valfria hopp ur minst 3 olika grupper.  

Måndagar + torsdagar 16.30–18.00  2000kr 

Tisdagar + fredagar 16.30–18.00  2000kr 

Onsdagar + lördagar 16.30–18.00, 09.30-11.00 2000kr 

Torsdagar + söndagar 17.30–19.00, 09.30-11.00 2000kr 

E- och D-klass gäller i tävlingssammanhang upp till och med 11 år. I föreningens verksamhet kan man 
hoppa i en E och D-grupp till och med 12 år. Som nybörjare startar man i en E-klassgrupp. Målet är att 
träna in dessa serier men upplägget anpassas efter varje individ så alla kan delta.  

Utöver träning för att behärska hoppen i tävlingsserierna övar deltagarna på simhoppsteknik och 
viktiga idrottsliga egenskaper. Svensk simhoppslinje och märkestagning har en tydlig plats i träningen.  

Ungdom och äldre,  

C-klass: flickor och pojkar 12-13 år.  

3 träningar per vecka, 120 min, efter separat schema. 2500kr 



B-klass: flickor och pojkar 14-15 år.  

4 träningar eller fler per vecka, efter separat schema. 2700kr 

A-klass: flickor och pojkar 16-18 år.  

5 träningar eller fler per vecka, efter separat schema. 2700kr.  

Internationell/SM-klass: damer och herrar, 18 år och äldre.  

6 träningar eller fler per vecka, efter separat schema.  2700kr.  

Serierna för klasserna ovan är de gällande enligt FINA (Internationella simförbundet). Läs mer på 
www.svensksimidrott.se under Simhopp och Regler för simhopp.  

Ungdom: flickor och pojkar 13 år och äldre.  

Träningen utgår ifrån gällande tävlingsserier och Svensk simhoppslinje.  

Fredagar + söndagar 18.00–19.30  2000kr 

Masters: damer och herrar, 18 år och äldre.  

Onsdagar 19.30–21.00 egen träning. 
Fredagar 18.00–19.30 egen träning.  
Söndagar 18.30–20.00 med tränare.   2000kr 

Möjlighet att träna ytterligare styrketräning, trampolinhoppning under eget ansvar finns.   

Träningen utgår ifrån gällande tävlingsserier för Masters.  

Generell info:  

• I Södertälje Simsällskap går det att träna i en klass innan man uppnått aktuell ålder förutsatt att 
man har kunskap för det.   

• Nyanmälningar tas emot under hela året. Man kan starta under pågående termin.  
• Det går alldeles utmärkt att starta som nybörjare i Ungdomsgruppen och i Masters.  
• Passen omfattar både landträning och simhoppsträning. Passen startar på land med samling vid 

tävlingsbassängen. 

Övrigt: 

• Lovträningar mot särskild avgift.  
• Kostnadsfria extraträningar varje termin. 
• Kostnadsfri prova-på-träning.  
• Hemmatävlingar.  
• Medlemskap erläggs med 200kr per person och 400kr per familj och gäller kalenderår.  
• Privatträning. Pris efter överenskommelse.  
• Event: födelsedagar, företag, idrottsdagar, möhippor och svensexor etc. Pris efter 

överenskommelse.  

simhopp@sss.se 

www.sss.se 

08-550 304 44 


