
 
 

Välkommen till SSS simiadengrupper HT-17 
 

Södertälje Simsällskap hälsar Er välkomna till simiadengrupperna hösten 2017. 

 

 

UPPSTART 

Vi startar upp säsongen den 7 augusti klockan 15.30 med samling och uppvärmning. 

 

 

GRUPPER 

Simiaden 1 

Simiaden 2 

Simiaden 3 

 

 

TRÄNINGSTIDER 

I unga år är det viktigt att man testar på olika idrotter och kommer fram till ”sin egen” idrott. 

Vi har därför inte satt något närvarokrav i simiadengrupperna om det krockar med andra 

idrotter eller aktiviteter (instrument, scouter mm). Kan man inte komma alla dagar i den 

simiadengrupp man tillhör i första hand går det bra att träna med en annan simiadengrupp 

något pass efter överenskommelse med tränarna. Vi erbjuder 5 pass i Simiaden 3 för att alla 

skall kunna komma så många gånger som möjligt i veckan. 

 

Simiaden 1 

Måndagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 18:00 land 

Onsdagar 15:30-17:00 simning 

Fredagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 17:15 möte  

fredagar är för de som vill ha ett pass till. Med reservation för mindre justeringar av tiderna. 

 

Simiaden 2 

Tisdagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 18:00 land 

Torsdagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 18:00 land 

Fredagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 17:15 möte 

Med reservation för mindre justeringar av tiderna 

 

Simiaden 3 
Måndagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 18:00  land 

Tisdagar 15:30-17:00 simning 17.00 – 18.00  styrka 

Onsdagar 15:30-17:00 simning  

Torsdagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 18:00  styrka 

Fredagar 15:30-17:00 simning 17:00 – 17:15 möte 

Med reservation för mindre justeringar av tiderna 

 



 

KALENDER 

Presenteras i början av säsongen – under tiden gäller den som finns på www.sss.se.  

 

 

BETALNING 

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

betalning. 

 

Avgiften i Simiaden 1 är 2350:- + 200:-/år  i medlemsavgift. 

Avgiften i Simiaden 2 är 2350:- + 200:-/år  i medlemsavgift 

Avgiften i Simiaden 3 är 2450:- + 200:-/år  i medlemsavgift 

 

Avbokning av plats sker via e-post innan den 31 juli 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. Medtag eget hänglås. 

 

 

LÄGER 

Info om kommande läger och inbjudan till detta presenteras under kommande termin. 

 

 

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 sommaren 2017 har kansliet stängt from den 31/7 – 21/8, då nås vi endast på mejl. 

 

Varmt välkomna till en ny termin på Södertälje Simsällskap! 


