
 

 

Välkommen till LÖRDAGS GRUPPERNA! 
 

Grupp Lämning Lektionstid Hämtning 
Baddare med föräldrar 13.30 Direkt u-bass 13.30 13.30-14.00 Direkt u-bass 14.00 
Baddaren 14.00 Direkt u-bass 14.00 14.00-14.30 Café 14.30 
Baddaren 14.30 Direkt u.bass 14.30 14.30-15.00 Café 15.00 
Sköldpaddan 14.55 Café 14.55 14.55-15.30 Café 15.30 
Sköldpaddan 15.25 Café 15.25 15.25-16.00 Café 16.00 
    
FISKEN 13.30 13.40 Fönstersidan 13.40-14.25 14.25 Fönstersidan 
HAJEN 14.30 14.40 Fönstersidan 14.40-15.25 15.25 Fönstersidan 
    
    
    

 
I Baddaren med föräldrar är EN förälder per barn med i vattnet under hela lektionen. Inga 
syskon får vistas inne i någon av bassängerna. 
I övriga grupper sker hämtning/lämning skyndsamt, med avstånd och på utsatt tid 
 
Mer information kommer löpande på vår hemsida: www.sklodde.se eller följ oss på vår 
Facebooksida. 
 
Att tänka på inför simning:  
 Använd hel baddräkt/badbyxor, helst inte badshorts – det blir mycket tyngre för barnen  
i vattnet. Badskor och badrock. Långt hår skall vara uppsatt, gärna flätat. Inga simglasögon under undervisningen, 
då detta inte ger någon vattenvana. Från och med FISKEN grupperna är det tillåtet med simglasögon om barnen 
kan hantera dem. 

  Respektera - inga pappor i tjejernas omklädningsrum och inga mammor i killarnas omklädningsrum.  

  Läs igenom de rutiner som gäller nu vid restriktionerna och vänligen respektera dessa för allas vår hälsa och 
säkerhet. 
 

Vänliga hälsningar  

Gunnar Wismar 

Gunnar Wismar, Huvudtränare SK Lödde 
Vid frågor rörande verksamhet eller simskola skicka ett mail till: simskola@sklodde.se  
 
 VI SER FRAM EMOT EN SPÄNNANDE VÅRTEMIN 

MED MYCKET GLÄDJE OCH SKOJ TILLSAMMANS I VATTNET! 



 

 

INFORMATION TILL DIG I SIMSKOLAN 

Med anledning av de nya instruktionerna gällande omklädningsrum, duschar, lektioner och 
föräldrarnas vistelseplats under lektionstid. 

Vi ber er ta hänsyn till: 
 

 Vi rekommenderar alla att byta om innan man kommer till simhallen, duschar snabbt och 

försöker komma så nära lektionsstart som möjligt.  

 Efter lektion, om möjligt duscha hemma. Annars en snabb dusch och ombyte. Observera att 

antalet personer som får vistas i omklädningsrummet är begränsat. 

 Hämtning och lämning sker skyndsamt och med avstånd i café delen på utsatt tid 

 I dagsläget har vi inte möjlighet att ha föräldrar/målsman sittandes inne i simhallen eller i café 

delen, då även dessa ytor räknas in i restriktionerna. Så en kort promenad runt området är att 

rekommendera. Skulle något ske så har alla instruktörer tillgång till era kontaktuppgifter som är 

registrerat i Sportadmin. Se därför till att dessa uppgifter är uppdaterade om ni bytt 

mobilnummer eller mailadress. 

 Vid symtom såsom feber, hosta, trötthet, nedsatt lukt- och smaksinne, halsont, huvudvärk med 

flera ber vi er att stanna hemma. Likaså om någon annan person i barnets direkta närhet har 

insjuknat i Covid. Detta för allas säkerhet. 

Dessa åtgärder genomför vi för allas vår hälsa och säkerhet och för att vi skall kunna fortsätta bedriva 

simskola och simträning för våra barn och ungdomar. Självklart kommer vi att återgå till normala rutiner 

så fort restriktionerna så tillåter. 

Med vänlig hälsning 

Gunnar Wismar 

Gunnar Wismar, Huvudtränare Simklubben Lödde 

 



 

 

KALENDER VÅRTERMINEN 2022 

SIMSKOLAN 

  

 

Vecka Måndag Lördag Söndag
3 17 22 23
4 24 29 30
5 31 5 6
6 7 12 13
7 14 19 20
8 21 26 27
9 28 5 6
10 7 12 13
11 14 19 20
12 21 26 27
13 28 2 3
14 4 9 10
15 11 16 17
16 18 23 24
17 25 30 1
18 2 7 8
19 9 14 15
20 16 21 22
21 23 28 29


