
Info Simskolan Höstterminen 2017 
 

Här följer en sammanställning av information som vi gärna vill att alla föräldrar tar del av 

i samband med Simskolans terminsstart. Att få ut samma information till alla barns 

föräldrar i simhallen är en utmaning och därför har vi valt att maila ut den till er. 

 

Föräldramöte 

Varje termin har vi ett informationsmöte där vi går igenom allt som vi kommer att genomföra under 

terminens gång. Vi kommer att presentera våra ledare som kommer att ha hand om era barn under 

terminens gång.  

Informationsmöte kommer att hållas i Sunnerbohallens klubbrum.  

Här med inbjuds alla barns föräldrar till Simskolans föräldramöte måndagen 

den 28/8-2017 i Sunnerbohallens klubbrum. Vi delar upp oss i två olika grupper 

då platsen är ganska begränsade i klubbrummet. Enligt följande skall vi dela 

upp mötet....  

*Alla barns föräldrar som går Måndag, Onsdag samt Lördag morgon är 

välkomna till föräldramötet kl.17.00-18.00.  

*Alla barns föräldrar som går Söndag morgon, Söndag kväll samt Minisim är 

välkomna till föräldramötet mellan kl. 18.00-19.00.  

*Teknikskolans samt Hajen gruppernas föräldrar är välkomna på 

Föräldramötet måndagen den 28/8 2017 kl 19.00-20.00 på föräldramötet. 

Dessa tider gäller för informationsmötet som vi vill att ni är med på. Det kommer att pratas om 

följande: 

 Nytt betalningssystem  

 Anmälningssystemet 

 Simtränarna 

 Träningstider, Läger samt Tävling för de äldre barnen 

 Förälder vid bassängkanten/i vattnet 

 Nytt träningssystem 

 



Utrymning vid brand eller annat larm 

Vid brand eller utrymningslarm skall nödutgångarna mot utebadet användas utan dröjsmål. 

Inga får ta vägen genom omklädningsrummen ut. Återsamlingsplatsen är på utebadets gräsmatta. 

Entrékort Badkort 

När ni kommer till simhallen första kursdagen meddelar ni er i Sunnerbohallens reception. Där 

Får ni ett passerkort till grindarna. Detta badkort får alla deltagare i Simskolan nyttja under 

terminens gång utan att betala någon entré. Använd alltid era entrékort vid passering in i simhallen! 

OBS! Badkortet måste användas vid varje tillfälle!  

 

Innan lektionen börjar 

Barnen skall duscha och tvätta sig med tvål innan de får gå i vattnet och börja sin lektion. 

Självklart skall detta ske utan badkläder! 

OBSERVERA!!!! Barnen får inte heller bada innan lektionen 

börjar!!!!  

 

Föräldrar vid bassängen 

Vi ber er föräldrar att sitta på bänkarna mot omklädningsrummen vid stora simbassängen under 

ert barns lektionstid. Vi har stor erfarenhet av att barnen fungerar mycket bättre i gruppen om 

ni följer detta och inte sitter precis inpå era barn under simtiden. 

 

 Vi följer En svensk Simlinje 

Vi satsar på att hela tiden förbättra vår Simskoleverksamhet. Ljungby Simsällskaps styrelse 

tog i hösten 2011 beslut om att följa Svenska Simförbundets barn‐ och ungdomsprogram –

Simlinjen. 

 Nivåer 

Vår simskoleverksamhet är uppbyggd i nivåer enligt En Svensk Simlinje där barnen 

absolut skall genomföra olika moment innan man går vidare till nästa nivå. 

Nivåerna och delmomenten är direkt kopplade till innehållet i Svenska Simförbundets 



olika simmärken och gör att vi har mer homogena grupper än tidigare. Barnen är på 

detta sätt ungefär på samma nivå vilket är bra för ledarna som skall undervisa men 

också det bästa för barnen som känner att de passar in. (Se bif. ”Märkesöversikt 

Baddaren Hajen”) 

 

Lektioner, övningar och lekar 

Lektionerna startar med uppvärmning och övningar på land. 

I vattnet kommer övningarna mestadels att genomföras i mindre grupper med en av 

våra ledare i varje mindre grupp. 

Genom landövningar, lek‐ och målrelaterade övningar, lär sig barnen de elementära 

grunderna i de fyra simsätten, utifrån barnets egna förutsättningar med slutmålet att 

nå simkunnighet. 

Lekarna och övningarna i vattnet syftar till ökad kroppsmedvetenhet och balans i 

vattnet. Alla lekar och övningar ha en mening. 

 

Våra ledare 

‐ Ansvarig ledare är utbildad Simlärare 

‐ Övriga ledare över 16 år gamla är utbildade Simlinjeassistenter. 

‐ Våra ledare har en HLR‐utbildning och ”Livräddande första hjälp till barn”‐utbildning. Dessa 

utbildningar är ej äldre än 2 år. 

Veckoschema HT 2017 

Detta schema skickas till er i ett mejl tillsammans med denna informationsblad. Samt ni hittar den på 

vår hemsida under simskolan. Vi kommer att lägga den ut på vår facebook sida. Ni hittar oss under 

namnet ”Ljungby Simsällskap” 

 

Fakturering/Betalning 

Ljungby Simsällskap använder sig av ett nytt system som heter Sportadmin. Genom den 

skickas alla fakturur till våra medlemmar via mejl. Vid betalning ber vi er att ange OCR 



numret som ni finner på fakturan. Annars kommer inte fakturan att bli registrerad och där 

med skickas det en påminnelse faktura.  

 

Huvudansvarig/Verksamhetsansvarig  

Huvudansvarig ledaren för simskolan som sköter all kontakt gällande simskolan heter Szilard 

Pilcz. Szilard har sedan 2009 jobbat inom simskoleverksamheten som hjälptränare. Där efter 

har Szilard vidareutbildat sig inom simning och sedan 2012 är han utbildad 

Simlinjeinstruktör. Han är 25 år gammal och styrelseledamot i Ljungby Simsällskap. Szilard 

sköter anmälningarna, faktureringen, telefonkontakten samt mejlkonversationerna rörande 

simskolan och vattenpolo. Vid fakturafrågor kontakta Szilard. 

Szilard  nås alltid via telefon (0736729505) (privat) eller via mejl på 

simskolan.ljungbyss@hotmail.com eller szilard0819@hotmail.com (privat) 

 

Har ni några funderingar över ovanstående eller något annat ni funderar på så är ni välkomna att 

höra av er till oss! Vi svarar alltid på era frågor och hjälper er med allt ni behöver gällande simskolan.  

Ljungby Simsällskap 

Szilard Pilcz 

Simlinjeansvarig  

0736729505 
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