
Våren 2022

Terminsstart v3

Terminsslut v24

Träningstider

Utgående tillfällen

*Sportlov v.8

*29/3 Ingen träning (lovdag)

*Påsklov v.15

*26/5 Ingen träning (Kristi Hemmelsfärds dag)

Lektionstid

Dusch

Pingvinen simhall

Mål

Hemsidan

Medaljjakten

Simutrustning

Fortsättningsnivå

Avgift 

Varbergs Sim

Entréavgift

Pingvinen  (Medley AB)

Villkor

Ledare

Ansvarig Niklas Judell niklas@varbergssim.se

Observera att förändringar kan förekomma och då meddelar vi er.

Avgiften ska vara betald på förfallodatum annars förlorar barnet platsen.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan terminsstart återbetalas terminsavgiften med avdrag på 

250 kr i administrativ avgift. Medlemsavgiften återbetalas ej. Avhopp efter första kurstillfället 

debiteras med halv kursavgift, därefter debiteras hel. Medlemsavgiften 
Vi försöker så långt som möjligt hitta ersättningstider om någon grupp blir inställd. Men i det fall vi 

inte anser oss ha möjlighet att hitta ersättningstider utgår ingen återbetalning för inställda 

kurstillfällen. 

Tisdag: Merlin och Melina

Torsdag: Merlin och Emma

Ingen träning

Pga restriktionerna så vet vi inte hur vi kommer genomföra Medaljjakten denna terminen, 

antingen blir det vid sista träningstillfället under ordinarie träningstid, eller om det öppnar upp

så att vi kan genomföra detta med flera grupper tillsammans. Vi återkommer under terminen.

Pojkar bör använda åtsittande badbyxor. Surfshorts blir för tunga att simma i.

Simmaren ska ha simglasögon samt gärna vattenflaska på träningarna.

Simmaren ska ha klarat målet för respektive nivå för att kunna flyttas 

till nästa nivå, se "Kriterier Medleyskola" på vår hemsida varbergssim.se.

1300 kr samt 200 kr medlemsavgift/kalenderår

900 kr/årskort (0-11år) Detta köps i entrén i Pingvinen

vändningar och starter, se "Kriterier Medleyskola" Se->

I Medleyskolan introduceras den interna tävlingen, Medaljjakten, som 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 terminsavgiften och räknas som

ett tillfälle. Separat inbjudan kommer närmare tävlingsdags.

Simmare som har långt hår ska använda badmössa.

60min samling och uppvärmning på land vilket inkluderar lektionstiden.

Simmaren ska helst inte bada innan lektionstid.

Simmaren måste duscha utan  badkläder innan simträningen!!

Motionsbassängen. 

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

Medley Silver 

Tisdag 18:e januari

Torsdag 16:e juni

Tisdagar 17:00-18:00 och Torsdagar 17:00-18:00

Ingen träning

http://www.varbergssim.se/start/?ID=184379
mailto:niklas@varbergssim.se

