
Vårterminen 2022

Välkommen tillbaka! Vi startar upp barn och ungdomsverksamheten som vanligt med

träning på onsdagar, lördagar och söndagar. Längst ned följer lite viktiga datum för denna

termin. Vi ses vid bassängen!

BSS är en ideell verksamhet och vi föräldrar bör hjälpas åt. Barnen är aktiva en kort tid så

passa på att bidra – stor eller liten arbetsinsats spelar ingen roll – alla krafter mottages

tacksamt.

Trivsel- och förhållningsregler

● Endast 1 vuxen medföljande per aktiv får följa med in i omklädningsrum och simhall, detta för att

undvika trängsel (direktiv från simhallen). Inga föräldrar inne i simhallen under pågående träning.

● Alla simmare måste duscha och tvätta sig innan de hoppar i bassängen. Alla föreningsaktiva uppmanas

att byta om och duscha hemma så långt det är möjligt (direktiv från simhallen).

● Följ noggrant de anvisningar som finns i simhallen

● Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är man sjuk, även med milda symtom, ska man

stanna hemma. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Undvik att skapa trängsel.

Vid eventuell köbildning, se till att hålla åtminstone 1,5-2m avstånd.

● Tidigaste inträde är 30 min innan lektion börjar

● Man får ej bada i bassängen varken innan eller efter lektion. Vill man bada innan/ efter måste entré

betalas i kassan, och detta sker på föräldrarnas ansvar. För närvarande krävs tidsbokning för bad för

allmänheten. Information om detta finns på Stockholms Stads hemsida.

● Föräldrar som vill simma medans deras barn tränar måste betala i entrén för detta. På lördagar

öppnar det allmänna badet kl 08, inte tidigare. Detta innebär att man först klockan 08:00 kan betala

inträde i entrén, även om man kommit in i simhallen med föräldrakort tidigare. Det är förbjudet att

simma med föräldrakort som inträde. För närvarande krävs tidsbokning för bad för allmänheten.

Information om detta finns på Stockholms Stads hemsida.

Förhållningsreglerna ovan kan komma att förändras om ny information kommer från simhallen.

Kontakta era tränare för mer information om ni är intresserade av Bromma Simsällskaps badmössor.

För tröjor mm. med klubbens tryck är ni välkomna att besöka vår webbshop, som återfinns på våran

hemsida.



Viktiga datum

Vecka 2 - Terminsstart. Lördag 15 januari startar vårterminen för alla barn- och

ungdomsgrupper.

Vecka 9 - Sportlov. Ingen träning fr.o.m. 28 februari t.o.m. 6 mars

Vecka 10 - Årsmöte planerat till 12 mars kl. 08.30. Kallelse kommer i separat utskick

närmre inpå.

Vecka 15 - Påsklov. Ingen träning fr.o.m. 11 april t.o.m. 17 april

Vecka 17 - Ingen träning för Medley söndag 1 maj då simhallen är stängd.

Vecka 20 - Terminsslut. Preliminärt datum för avslutning är lördag 21 maj och söndag

22 maj.

Vecka 21 - 26-29 maj har vi preliminärbokat träningsläger för Teknik A och Medley. Mer

information och eventuell anmälan kommer närmre inpå beroende på

smittläget.


