
Vecka 29  

Grupp 1 — 08.00-08.40  

Grupp 2 — 08.50-09.30  

Grupp 3 — 09.40-10.20  

Grupp 4 — 10.30-11.10  

 

Plats: Eriksdalsbadet (Hammarby Slussväg 20, 118 60 Stockholm)  

 

Praktisk information från Stockholmspolisens IF Simförening: 

Vi vill be alla simmare att möta oss utomhus vid receptionen 15 minuter innan kursen börjar så att vi 

kan dela ut inträdeskort till alla som deltar i våra kurser. När du fått kortet kommer du att få tillgång 

till utomhusbassängen. 

 

Likt förra året så har vi restriktioner på utomhusbadet och stundtals kan det vara ganska lång kö. Är 

det ingen kö så kan deltagarna till sommarsimskolan utomhus använda sina kort genom receptionen. 

 

Det finns omklädningsrum utomhus. Duscharna, skåp och bastu är avstängda, men det går att byta 

om. 

Vi rekommenderar simmare att ta med följande till lektionerna: 

 

- Varma kläder (i fall att det är dåligt väder) 

- Handduk 

- Simglasögon och badmössor rekommenderas men är inte obligatoriska 

- Vattenflaska  

Vi kommer regelbundet att uppdatera vid dåligt väder. Se till att följa uppdateringarna för att 

undvika att missa viktig information 

 

Ordningsregler och förhållningssätt: 

 

Ordningsregler för simmarna 

 Kom i god tid så att du är redo att börja träna på utsatt tid. 

 Duscha och tvätta dig över hela kroppen med tvål innan träning i vattnet.  

 Badning före träningstid är inte tillåtet. 

 Badning får endast ske i anvisade bassänger och är enbart tillåtet för inskrivna medlemmar, 

ingen får bada i äventyrsbad eller bubbelpool.. 

 Vattenflaska bör finnas vid kanten; barnen gör av med mycket vätska under simningen. 

Flaskan ska vara märkt med barnets namn. 

 Toalettbesök är bra att klara av före träningspasset för att minska avbrott under träningen. 



 Ingen förtäring av mat i simhallen eller bastun, tänk även på att inte ha med nötter etc. på 

grund av allergier. 

 

Ordningsregler för vårdnadshavare 

 Sjukanmäl gärna frånvarande barn direkt till resp. tränare (SMS, mail).  

 Föräldrar får inte duscha eller basta under barnens pass 

 Syskon eller föräldrar (m.fl.) får ej nyttja bassänger, äventyrsbadet eller bubbelpoolen. 

 Föräldrar bör ej ingripa i träningen eller störa tränarna under själva träningen om tränarna 

inte själva bett om stöd. 

 Ingen förtäring av mat i simhallen eller bastun, tänk även på att inte ha med nötter etc. på 

grund av allergier. 

 För att underlätta barnens koncentration under träningen rekommenderar vi att föräldrarna 

inte söker kontakt med barnen. 

 Har du frågor eller funderingar tveka inte att ta dessa med ansvariga.  

 Som förälder hjälper jag mitt barn att förstå och följa reglerna 

 

Förhållningssätt 

 Vi visar kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett hudfärg, språk, religion eller kultur 

och verkar för gemenskap inom Polisenfamiljen. 

 Vi tar aktiv ställning mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning. 

 Vi stöttar och hejar på kompisar, både i den egna gruppen och i andra Polisengrupper. 

 Vi uppträder korrekt gentemot aktiva, ledare, tränare, föräldrar och åskådare. 

 Vi följer alltid klubbens och badens regler visar respekt för badpersonal och 

tävlingsfunktionärer. 

 

Vad det betyder för mig som vårdnadshavare: 

 Som förälder hjälper jag mitt barn att förstå och följa reglerna 

 Som förälder är jag aktiv mot mobbning, dopning och orättvisor 

 Som förälder rapporterar jag om jag ser att vår Polisenstil inte följs 

 Som förälder hjälper jag till i samband med vår egen verksamhet 

 Jag följer klubbens regler och riktlinjer 

 

 

http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp

