
Våren 2018 Ungdom 1

Terminsstart v2 Måndag 8/1 18.00-19.00

Håstens simhall 15 min samling & uppvärmning på land inkluderar lektionstiden.

Terminsslut v 23 Vecka 23 - Simstadion

Schema & Info För träningstider se separat schema på vår hemsida varbergssim.se under fliken

Ungdom/Schema. 

Sommarschema Från och med vecka 21 kommer vi att förlägga verksamheten utomhus i  

Simstadion. Senare i vår kommer ni att få ett sommarschema.

Håstens simhall 25-metersbassäng. Insläpp till omklädningsrummet sker tidigast 

15 min före lektionstid. 

Lektionstid 60-75 minuter = 15 minuters samling och uppvärmning på land samt

45-60 minuters vattentid.

Dusch Föräldrar ansvarar för simmarens av- och påklädning, duschning utan 

badkläder samt följa sitt barn till och från samlingsplatsen.

Simutrustning Simmare som har långt hår ska sätta upp håret eller använda badmössa.

Killar ska ha åtsittande badbyxor. Simglasögon är ett måste på träningarna

Ha gärna med vattenflaska samt något litet att äta direkt efter träningen.

Hjälpföräldrar Vi är i stort behov av hjälpföräldrar, både på kanten och i vattnet.

Anmäl er till info@varbergssim.se Ingen förkunskap krävs.

Uppehåll/Lov vecka 8 - Sportlov

vecka 13 - sön 1/4 Påskdagen

vecka 14 - Påsklov

Mål I Ungdomsgruppen är målet att lära sig tekniken i de fyra simsätten samt 

vändningar och starter. Inriktningen är att simma för motion, ha kul ihop, ta 

märken och att träffa kompisar.

Medaljjakten Medaljjakten är en tävlingsform där alla få prova på att tävla. 

Simmaren tävlar mot sig själv för att på sikt kunna förbättra sina tider. 

Tävlingen ingår i halvårsavgiften. 

Separat inbjudan kommer närmare tävlingsdags.

Tävlingar Bildepåns Medaljjakt: Lör 17/3 kl 07.30-10.00 Håstens simhall, Varberg

Bildepåns Medaljjakt: Lör 12/5 kl 07.30-10.00 Håstens simhall, Varberg

Märken Efter avslutad termin får simmaren köpa de märken han/hon har klarat. 

Övrigt Simmaren får inte bada innan lektionstid, han/hon får då svårt att tillgodo-

göra sig undervisningen. Föräldrarna är välkomna att följa undervisningen

från läktaren eller simcafeterian.

Avgift 1200 kr/halvår samt 200 kr medlemsavgift/kalenderår

Höstterminen 2018 Simmaren är inte automatiskt återanmäld till Ungdomsgruppen vilket innebär

att barnet måste återanmälas inför höstterminen 2018. 

Ansvarig Vid övriga frågor, vänligen kontakta Benedicte Balslev på info@varbergssim.se eller

0760-18 18 58 telefontid mån, tis och tors kl. 11.00-13.00. 

Ni kan också hitta all information på vår hemsida www.varbergssim.se

Villkor Se nästa sida.



Villkor Bekräftelse på bokning/kallelse

* När du bokar en kurs i Varbergs Sim, skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post. 

* Vi har endast direktbetalning med kort.

* Avgiften ska vara betald på förfallodatum. Om avgiften ej är betald i tid kommer en 

påminnelse att skickas ut (50 kr).

Avbokning

* Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten ska ske via e-post till

info@varbergssim.se

* Vid avbokning 14 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften med ett avdrag, en 

administrativ avgift på 250 kr.

* Avhopp efter första kurstillfället debiteras med halv kursavgift, därefter debiteras hel

kursavgift. Medlemsavgiften återbetalas ej.

* Ej betald avgift räknas inte som avbokning.

* Vid långvarig sjukdom betalas 80% av kursavgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. 

Medlemsavgiften återbetalas ej.

* Observera att ni måste ta kontakt med oss via ovan angivna e-postadress för att göra 

avbokningen och eventuellt kunna få ersättning tillbaka.

Ändrade tider

Vi kan behöva göra förändringar med grupper eller tvingas ställa in kurser. Då kontaktar vi 

er för att komma fram till en lämplig lösning. Är det färre än fem deltagare i en grupp 

har vi rätten att ställa in kursen och då återfår ni hela avgiften.

mailto:info@varbergssim.se

