
 
 

Välkommen till SSS Masters VT-17 
 

Södertälje Simsällskap hälsar Er välkomna till Masters våren 2017. 

 

 

KURSPERIOD 

Året runt under Sydpoolens ordinarie öppettider.  

Se Sydpoolens hemsida sydpoolen.se 

 

 

TRÄNINGSTIDER 
Tisdagar: 20:00-21:00 

Torsdagar: 20:00-21:00 

Söndagar: 15:30-17:00 

 

Styrka uppe på Actics gym undertiden vårt gym är stängt för renovering. Lista finns uppe i 

gymreceptionen efter att man erlagt sin kursavgift. 

 

 

INSTÄLLDA KURSTILLFÄLLEN 

Vecka 7 söndagen den 19 februari pga. arrangemanget Kringelsim. 

Vecka 18 söndagen den 7 maj pga. arrangemanget Vårsimiaden. 

 

 

TÄVLINGAR 

Kringelsim 2017, Sydpoolen 18-19 februari 

Öppna Svenska Mastersmästerskapen, Eskilstuna (25m) 24-26 mars 

Se Svensk Simidrotts hemsida för inbjudningar och mer info. www.svensksimidrott.se 

 

 

KURSTILLFÄLLET 

Det är inte tillåtet att bada i Sydpoolens bassänger före eller efter träningstillfället. 

Det finns tyvärr inte möjlighet att simma igen missade tillfällen. Vi kompenserar inte heller 

tillfällen som blir inställda på grund av faktorer vi inte kan styra över, till exempel 

vattenkvalitén och brister i övrig simhallsmiljö. 

 

Enstaka gästträningar från andra masterssimmare välkomnas mot att dem löser ordinarie entré 

i Sydpoolens kassa.  

 

Provträning i Masters skall vara i samförstånd med ansvarig för mastersverksamheten och 

under en begränsad tid. 

 

 

http://www.svensksimidrott.se/


BETALNING 

Fakturan skickas via e-post. På fakturan finner Ni det OCR nummer som ska användas vid 

betalning. 

Avgiften i masters är 2050:- + 200:-/år  i medlemsavgift.  

 

Avbokning av vårens masterträning sker innan den 31 december via e-post till 

kansli@sss.se. 

 

INPASSERING 

Entrékort delas ut vid kursstart. 

Kortet måste användas vid varje inpassering varje vecka. Vid förlorad biljett kan en ny köpas 

för 50:-. Går biljetten sönder byts den till en ny på SSS-kansli utan kostnad. 

Kortet är giltigt 30 min innan lektionsstarten och 30 min efter. 

Medtag eget hänglås. 

 

 

KONTAKT 

Kansliet har telefontid tis och tor 14:00-15:00 på telefon 08-550 30444. Det går även att maila 

till kansli@sss.se. Mer information hittar Ni på vår hemsida www.sss.se 

Under julen 2016-2017 har kansliet stängt from den 23/12 – 8/1, då nås vi endast på mejl. 

 

Varmt välkomna till en ny termin i Södertälje Simsällskap! 
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