
Välkomna till Simskolan i Gustavsvik 2022!

Gustavsviks simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badplats vid
Baggensfjärden. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma, livrädda och bad- och
båtvett, samt utmana sig själva och andra i märkestagning: silverfiskar, simborgarmärken,
guldmagistrar och kilometermärken.

Lektionerna börjar måndag 11 juli från klockan 8.45-13.15. Den första gruppen är för de
minsta, och sedan ökar grupperna i ålder och svårighet. Varje lektion pågår i 30 minuter.
Information om vilken tid era barns lektioner börjar och vilken grupp de placeras i kommer
nära startdatumet. Fredag den 29 juli avslutas simskolan förhoppningsvis med en
traditionsenlig avslutning, med tårtkalas, skämthopp och uppvisning! Vi får se hur
corona-läget ser ut när sommaren närmar sig.

Simskolan pågår måndag – fredag från kl 8.45-13.15 under vecka 28, 29 och 30. Man
behöver inte vara med i simskolan under alla veckor, men minst 2 veckor är att
rekommendera. Hör av dig om ni har frågor om detta.

Inför simskolan: För att era barn ska få en så bra lektion som möjligt vill vi belysa några saker:
● Kom i tid till samlingen!
● Ta gärna med varm dryck att ha efter lektionen samt flera ombyten
● Glöm inte solskydd
● Vid samlingen vill vi att föräldrar sitter en bit bort
● När barnen är i vattnet är föräldrar välkomna att titta på från stranden, om inte

simläraren ber om er hjälp.
● Som föräldrar så kan ni inte lämna stranden under pågående lektioner, utan måste

finnas på plats, speciellt ifall ert barn blir för kallt eller distraherad för att vara med
i dagens lektion.

● Om ni vill, så kan ni investera i en våtdräkt (T-shirt och shorts längd), som många
barn har haft föregående år, det brukar hålla värmen mycket bättre. Vi ber att ni
helst inte köper heltäckande våtdräkt, då dessa både ger mycket bra flyt, och gör att
barnen får mindre förståelse för kallt vatten

● Kom ihåg att vissa barn är rädda för hundar, och att badplatsen under dagen är en
hundfri plats

● Glöm inte att om ni ska fota så måste ni be alla inblandade i fotot om lov, speciellt
om ni ska ladda upp bilden. Detta gäller även oss lärare.

Märkestagning
Det finns märken för alla nivåer. Alla simkunniga uppmuntras att ta simborgarmärket, så



man ska kunna simma 200 meter med valfritt simsätt i bröst-eller ryggläge på djupt vatten
utan tidtagning. Meddela simläraren i god tid för avslutningen om ni vill ta simborgarmärket
och få det utdelat under avslutningsceremonin.

Vi vill också uppmuntra äldre barn, ungdomar och vuxna att ta märken som
kilometermärken, kandidat- och magistermärken. Det finns också ett särskilt märke för de
över 40, Emaljmagistern. För att enbart ta märken på magisternivå ska man vara inskriven i
simskolan och erlägga en administrativ avgift på 150 kronor. Märken som tas ska vara betalda
i god tid före avslutningen. Om ni inte kan vara med på avslutningen kan ni hämta märken
hos simskoleansvarig.

Anmälan:
Anmäl er via denna länk. Vi har en gräns på ca 60 barn, och om det blir fler än det så kommer
vi se om vi kan ha fler grupper eller lärare, så förhoppningsvis får alla som vill vara med. Du
kommer kunna anmäla dig till en väntlista om simskolan är full, och med stor chans att
komma med, då det brukar bli många förändringar i sista sekund. Anmälan är inte bindande,
men mejla så fort ni vet att ni inte kan vara med.
Länk till formulär: https://forms.gle/PExoYqmfdx6ZTVq46

Avgifter:
Medlemmar i GFF 600kr per barn. Icke medlemmar 800kr per barn. Vill man som vuxen bara
ta märken på ”magisternivå” ska man vara inskriven i simskolan och erlägga en administrativ
avgift på 150 kronor.
Betala senast den 1 juli. Postgironummer: 157899-6. Skriv namn i meddelanderutan.

För frågor, kontakta Mikael Granath, årets simlärare: mikael.granath08@gmail.com
Om det skulle vara något akut, hör av dig till simläraren på 0703331289.

Hjärtligt välkomna önskar
Gustavsviks fastighetsägareförening

https://forms.gle/PExoYqmfdx6ZTVq46

