
 
 Vårterminen 2021 

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 

- simmarna uppmanas komma ombytta och klara till simhallen, dvs. duscha hemma och ha 
på badkläderna under ytterkläder som kan tas av i hallen.  

- ingång till simhallen sker via den lilla dörren till vänster om de stora entrédörrarna. 
Efter spärrarna fortsätter man förbi omklädningsrummen och aerobicssalen och går in 
till simhallen genom glasdörrarna till vänster i slutet av korridoren. 

- utpassage sker genom omklädningsrummen (herr, dam eller flex) 

- endast 9 personer får byta om efter träningen (ej duscha) i respektive omklädningsrum 
åt gången. Det går dock bra att fler passerar. 

- endast 8 personer får vistas i caféet. 

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

  tyrsverige.se

Sätt mig på kylskåpet!



 

 Viktiga datum 

Vecka 5 - Onsdag 3 februari startar terminen för Teknik Blå, Teknik B, Teknik A samt 
Medley. 

 Lördag 6 februari startar terminen för Simskolan och Teknik Vit 

 Söndag 7 februari startar terminen för Teknik C och Crawl/Open Water 

Vecka 9 - Sportlov. Ingen träning onsdag 3 mars till och med söndag 7 mars. 

Vecka 11 - Lördag 20 mars är det årsmöte. Mer information om detta samt kallelse 
kommer närmre inpå. 

Vecka 14 - Påsklov. Ingen träning från och med lördag 3 april till och med söndag 11 
april. 

Vecka 17 - Ingen träning lördag 1 maj. 

Vecka 21 - Terminsavslut. På grund av rådande omständigheter sker detta gruppvis. 

 - Onsdag 26 maj är sista träning för Teknik Blå 

 - Lördag 29 maj är sista träning för Simskolan, Teknik Vit, Teknik B samt 
Teknik A 

 - Söndag 30 maj är sista träning för Teknik C, Crawl/Open water samt Medley. 

Prenumerera på kalendern på vår hemsida för att få alla aktiviteter och träningar 

direkt i din kalender! 

Ni kan även följa oss på Facebook och Instagram för uppdateringar om vad som händer. 

Än en gång, välkomna tillbaka! 

Styrelsen  
Bromma Simsällskap
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Sätt mig på kylskåpet!


