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SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare 
samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.  
 

Våra badplatser: 

Karlskär, Lundhagen, Stockby (Stenhamra) 

Om simskolan 
Målet med undervisningen är att genom stegvis inlärning, från vattenvana till 
siminlärning och vidare till fortsättningsgrupper, lära barnen att simma och få en god 
relation till vattnet. Simskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4år och uppåt  
I undervisningen ingår lek som ett naturligt moment, samt bad- och båtvett, 
vattenlivräddning och hjärt- och lungräddning med mera. Vi kommer även att ge alla 
möjlighet att ta ett simmärke. 
 
Nyhet för 2018 
I avtal med Ekerö kommun så kommer vi att erbjuda *fri kursavgift gällande 
simundervisning för 3 olika åldergrupper enligt nedan. Gäller Ekerö kommuninvånare 
Fokus grupper är: 
*Ungdomar 16år och äldre som EJ kan simma 
*Ungdomar i årskurs 4-5 (födda 2006-2008) 
*Barn FSK (6åringar)-födda 2011-2012 
*Tillkommer kursmedlemsavgift på 100kr  
 
Vi kommer även erbjuda även öppen simskola(”dropin”)för de yngsta(3-4år)på 
Lundhagen badplats under vecka 29-31 kl 12:50-13:20 samt Karlskär 12:15-12:45 samt 
privatundervisning på Lundhagen/Karlskär  
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Nu är dags att anmäla sig till simskolan 2018 
(Bokning öppen från 26april kl 12:00)  

 
Varje grupplektion är 30-40 minuter/dag, fem dagar i veckan under tre veckor på 
vardagar(Mån-fre) 
Perioder är V29-31(3veckors kurs)samt V32(1veckas). Som vanligt kommer vi erbjuda 
märkestagning på varje badplats 
 

Nivå 1: Plask och Lek  

För de yngsta, från de år de fyller 5 år(2013). 
Barnen lär sig att doppa huvudet, flyta, glida 
i vattnet och hoppa. Genom lek lär vi oss att 
bli vän med vattnet. 
Födda 4-6år, inga förkrav  
Obs! Dropin”kurs för de som fyllt 3 år kl 
12:50-13:20 på Lundhagen samt Karlskär 
12:15-12:45 
 
 

Nivå 2: Plask och lek ”Baddaren” 

För de som har vattenvana,   
(klarar nivå 1) och vill börja lära sig simma.  
 
Ålder 5-8år, förkrav Baddaren  
Extra satsning: För barn födda 2012 erbjuds 
fri kursavgift.  
Vid bokning skall rabattkod: F2012 
användas (bara för barn födda 2011-2012)  
 
 

Nivå 3: Lek och sim ”Pingvinen” 

För de som kan simma några meter på grunt 
vatten. Vi tränar bland annat ryggsim, 
bröstsim, hopp och flytning. 
Ålder 6-9,förkrav silver pingvinen 
Extra satsning: För barn födda 2012 erbjuds 
fri kursavgift. Vid bokning rabattkod: F2012 
användas (bara för barn födda 2011-2012) 
 
 
 
 
 

Nivå 4: Tekniksim - yngre 

För de som kan simma på djupt vatten men 
behöver mer säkerhet. Här lär vi även ut 
andra simsätt, flytning, dykning och 
livräddning. Ålder från 7år-10år 
Förkrav: kunna simma 25m på djupt vatten 
Vi jobbar mot allmän simkunnighet (200m 
varav 50m ryggsim) 
 
 
 
 
 

Grupp Åk 4-5  
Denna grupp vänder sig till ungdomar 
årskurs 4-5 som behöver lära sig grunderna i 
simning för att klara de betygskriterier som 
finns i skolan. Inga förkrav men bra med 
grundläggande vattenvana, ej rädd för 
vatten. Extra satsning för ungdomar i ÅK4-5 
där kursavgift är fri .Födda 2006-2008 
 

Grupp 16år och äldre 
Denna grupp vänder sig till ungdomar fyllda 
16år och äldre som EJ kan simma och som 
behöver lära sig grunderna i simning för att 
klara de betygskriterier som finns i skolan. 
Extra satsning för ungdom 16år och äldre 
där kursavgift är fri. 
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Anmälan samt priser 
 
Anmälan sker via vår hemsida www.kappis.se , se ”ANMÄLAN ”på menyn 
 
Betalning: Vid bokning så betalar man med kreditkort.   
 
Ps! För som tidigare bokat kurs i SKK så har ni redan konto och kan ”logga in” och boka 
plats direkt!  
 

Priser 3veckors kurs (nivå 1-4)  
Om barnet är skrivet i kommunen: 540kr för äldsta barnet och 380kr för syskon* 
*Vid bokning på 1a barnet så bifogas ett dokument på den automatiska 
bokningsbekräftelsen som kommer till uppgiven e-postadress. I dokument finns 
information om rabattkod som skall uppges när man bokar syskon för att erhålla 
syskonrabatt! 
För er med barn födda 2011-2012 är kursavgiften gratis och rabattkod är: F2012 
(gäller bara kommuninvånare).  
 
Ps! Felaktigt användande av rabattkod  avbokas från bokad kurs  
 
För barn i Årskurs 4-5 (födda 2008-2010) är kursavgift gratis och finns utvalda tider 
och grupper för denna målgrupp , gruppnamn är ”Frikurs Åk4-5” . Men bokar man 
plats i andra grupper(ex Pingvinen) skall en rabattkod användas som är FRIEKERÖ 
(gäller bara kommuninvånare) 
 
Ps! Felaktigt användande av rabattkod avbokas från bokad kurs  
 
I avgift tillkommer en obligatorisk medlemsavgift på 100kr (per barn)för er som 
inte är medlemmar i föreningen under 2018 . 
                              
Om barnet inte är skrivet i kommunen:1100kr  
 
Priser för 1 veckas kurs(V32): 
 
400kr (650kr för ej kommuninvånare)samt 240kr för syskon 
 
För er med barn födda 2011-2012 är kursavgiften gratis och rabattkod är: F2012 
(gäller bara kommuninvånare). Ps! De som använder använder kod på barn som 
har annat födelseår än 2011-2012 kommer avbokas. 
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I samband med bokning tillkommer en obligatorisk medlemsavgift på 100kr (per 
barn)för er som inte är medlemmar i föreningen under 2018. 
Deltagarna är automatiskt försäkrad genom föreningen under lektionstid genom 
medlemsavgiften 
 

 
Övriga avgifter: 
Öppen simskola så är avgift 75kr/25min som betalas på plats kontant eller via 
swish samt obligatorisk medlemsavgift 100kr  
 
Privatundervisning: 200kr/45min som betalas på plats kontant eller via swish samt 
obligatorisk medlemsavgift 100kr  
 
Simmärke: från 40kr som betalas kontant eller via swish  
 
Att tänka på: 
Gruppindelning med anmälningar och tider kan följas löpande på 
hemsidan. Gruppindelningar kommer också att publiceras vid respektive badplats 
innan kursstart. 
Första dagen är det undervisning enligt anmälan men sedan kan 
förändringar ske i grupperna beroende på barnens förkunskaper 
samt antal anmälningar i grupper (se gruppindelning samt träningstid som 
preliminära då dessa kan ändras). 
 
Tips! Är man osäker på nivå så välj då den lägre nivån så korrigeras detta iså fall av 
ansvarig simlärare 
 

 
Information om simskolan:  
Hemsida: www.kappis.se   
 

Se preliminära tider per badplats på kommande sidor  
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För er med barn födda 2011-2012 är kursavgiften gratis och rabattkod som 
används vid bokning är: F2012 (gäller bara kommuninvånare).  
Ps! De som använder använder kod på barn som har annat födelseår än 2011-
2012 kommer avbokas. 

Lundhagen badplats V29-31 (16juli -3aug)- 3veckors kurs 

Nivå 1 kl 09.20-09.50, 10.30-11.00,  

Nivå 2 kl 09.55-10.25,11.05-11-35, 11.40-12.10  

Nivå 3 kl 09.20-09.50,10.30-11.00,11.05-11.35 

Nivå 4 kl 09.55-10.25,12:50-13:20 

Simskola Årskurs 4-5(f 2006-2008)  kl 11.40-12.10 – fri kursavgift  

Öppen simskola kl12:50-13:50 (anmälan på plats) 

Tekniksim  från 16år(ej simkunniga)  - 13:25-14:00 – fri kursavgift 

Privatundervisning 14:00-14:45(anmälan på plats) 

Lundhagen badplats V32 6-10aug – 1 veckas kurs 

Nivå 1 kl 09.20-09.50, Nivå 2 kl 10.00 -10.40 , Nivå 3 kl 10.50 -11.30 

Nivå 4 kl 11.40 -12.20,  

Simskola åk4-5 kl 11:40-12.20 – fri kursavgift 

 

Nästa sida Stockby samt Karlskär 
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Stockby (Stenhamra)  V29-31 (16juli -3aug) -  3veckors kurs 

Nivå 1 kl 09.30-10.05 

Nivå 2 kl 10.10-10.45 ,11:30-12.05 

Nivå 3 kl 10.50-11.25 

Nivå 4 - Tekniksim - kl 12.45 - 13:20 

Simskola Årskurs 4-5(f 2006-2008)  – kl 13.25 -14.00 – fri kursavgift 

Tekniksim  från 16år(ej simkunniga)  - kl 14.05-14:45- fri kursavgift 

Karlskär badplats V29-31 (16juli -3aug)- 3veckors kurs 

Nivå 4 -Tekniksim kl 09.30-10.00 

Nivå 1-Plask & Lek kl 10.05 -10.35 

Nivå 3- Pingvinen kl 10.40 - 11.10 

Nivå 2 – Baddaren kl 11.15 - 11.45 

Öppen simskola 12:15-12:45 För de yngsta (3-4 år) Ingen föranmälan(drop in) 

Simskola Årskurs 4-5(f 2006-2008) kl 13:00-13:30-fri kursavgift 

Tekniksim  från 16år(ej simkunniga)  - kl 13:35-14:10 - fri kursavgift 

Privatundervisning  14:15-14:45-Ingen föranmälan(drop in) 

Karlskär badplats V32 6-10aug – 1 veckas kurs  

Nivå 1 kl 10:15-10:45 ,Nivå 2 kl 10.55 -11.35 

Nivå 3 kl 11:45 -12.25, Nivå 4 kl 12:30-13:10 

Simskola Årskurs 4-5(f 2006-2008) – 09:30-10:10 - fri kursavgift 

Tekniksim  från 16år(ej simkunniga)  kl 13:50 -14.30 - fri kursavgift 


