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SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare att anmäla 
era barn i vår populära sommarsimskola under veckorna 29-32 med start från 15juli. Vi 
erbjuder även sommarsimaktiviteter så ”drop in”, märkestagning , tips och råd mm. Våra 
simlärare finns på plats på nedan badplatser under perioden 15juli-2aug på alla 3 
badplatser samt även V32 på Lundhagen samt Karlskär 

 
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 5år 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. 
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Nyhet för 2019 
I avtal med Ekerö kommun så kommer vi att erbjuda *fri kursavgift gällande 
simundervisning för 2 olika åldergrupper enligt nedan. Gäller Ekerö kommuninvånare 
Fokus grupper är: 
*Ungdomar födda 2001-2004 som EJ kan simma  
*Ungdomar i födda 2007-2009 som EJ kan simma  
*Tillkommer kursmedlemsavgift på 100kr  
 
Vi kommer även erbjuda även ”drop in” aktiviteter såsom; Simskola(f2014-15) ”, 
privatundervisning, märkestagning  på alla badplatser under denna period  
 
Anmälan  
Nu är dags att anmäla sig till simskolan 2019 - Bokning öppnas den 27mars via vår 
hemsida www.kappis.se  
 
Nyhet i år är att vi även lagt till några 2veckors kurser då tidigare år vi haft 3veckors samt 
1veckas kurs men de absolut flesta grupper är 3veckor kurser.  
 
Varje grupplektion är 30-40 minuter/dag, fem dagar i veckan under 1,2 eller 3 veckor på 
vardagar(Mån-fre)Perioder är V29-31(3veckors kurs/15tillfällen)V29-30,31-31 (2veckors 
kurs/10tillfällen) samt V32(1veckas kurs/5tillfällen). Som vanligt kommer vi erbjuda 
olika sim- aktiviteter på respektive badplats. 
På nästa sida finns förklaring på vilka grupper som erbjuds denna sommar. Vi har 
uppdelat i 6 olika ”nivåer/grupper” utifrån olika förutsättningar såsom, 
ålder,förkunskaper. Viktig information att läsa innan man påbörjar bokning.  
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Nivå 1: Plask och Lek  

Barnen lär sig att doppa huvudet, flyta, glida i vattnet 
och hoppa. Genom lek lär vi oss att bli vän med 
vattnet. 
Ålder: från de år de fyller 5 år(2014) till 7år 
 
Förkrav: Gruppmogen  
 
 
 
 
 
 

Nivå 2: Plask och lek ”Baddaren” 

För de som har vattenvana,   
(klarar nivå 1) och vill börja lära sig simma.  
 
Ålder 5-8år,  
 
Förkrav: Grundläggande vattenvana såsom doppa 
huvudet, hoppa från kant, flyta, 
glida 5sek  
 
 
 
 

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: Flyta fem sek i ryggläge, rotation från rygg 
till mage utan att nudda botten. 
- Hoppa från kant eller brygga på grunt vatten. 
- Plocka upp någonting från botten på grunt vatten. 
-Simma 5m på mage eller rygg  

 

Nivå 4: Tekniksim  

För de som kan simma på djupt vatten men behöver 
mer säkerhet och förbättra sin simteknik. Här lär vi 
även ut andra simsätt, flytning, dykning och 
livräddning. Ålder från 8år-12år 
Förkrav: kunna simma 25m på djupt vatten 
Vi jobbar mot allmän simkunnighet (200m varav 50m 
ryggsim) 

 
Nivå 5: Tekniksim – avancerad  

För de som har god simkunnighet träna för att klara 
av antingen Silvermärket,Kandidaten eller 1 
magisteristermärke under de 3 veckorna som 
simskolan pågår  
Ålder från 10år  
Förkrav: Kunna simma 100m på djupt vatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusområde 1 –Tekniksim Födda 07-09    
Denna grupp vänder sig till ungdomar födda 2007-
09 som EJ har grundläggande vattenvana och ej kan 
simma och som behöver lära sig grunderna i simning 
för att klara de betygskriterier som finns i skolan.  
 
Förkrav: födda 07-09 som EJ kan simma  
 
Övrigt: De som kan simma minst 5m anmäler sig i 
någon av nivåerna 3 eller 4 och då betalar man 
kursavgift.  
 
Vid bokning : Boka i nivå Fri Ekerö 
 
 

 
Fokusområde 2 Tekniksim F01-04  
Denna grupp vänder sig till ungdomar födda 2001-
2004 som EJ kan simma och som behöver lära sig 
grunderna i simning för att klara de betygskriterier 
som finns i skolan som är 200m varav 50m rygg. 
 
Förkrav: Födda 01- 04 som EJ kan simma (mindre än 
10m) 
 
Övrigt: De som kan simma minst 10-25m anmäler 
sig i till nivå 4 och då betalar man kursavgift.  
Vid bokning : Boka i nivå Fri Ekerö 
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Anmälan samt priser 
 
Anmälan sker via vår hemsida www.kappis.se , se ”ANMÄLAN/BOKA AKTIVITET ”på 
menyn. Bokning öppnas den 27mars 
 
Betalning: Vid bokning så betalar man med direkt med kreditkort.   
 
Ps! För som tidigare bokat kurs i SKK så har ni redan konto och kan ”logga in” och boka 
plats direkt!  
 

Kursavgifter :  
3veckor kurs : 540kr  (*syskon rabatt 160kr) 
2veckas kurs : 500kr(*syskon rabatt 140kr) 
1veckas kurs : 400kr(*syskon rabatt 160kr) 
*Fokusområden 1-2 : 0kr – Se nedan  
 
*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 (som gäller för barn 2,3 osv)! 
 
Ps! Felaktigt användande av rabattkod avbokas från bokad kurs  
 
Fokusområden  
Extra satsning på barn i nedan ålderskategori som EJ kan simma. Syftet med dessa 
grupper är att ge barnen grundförutsättning för att klara de betygskrav som finns i 
skolan gällande allmän simkunnighet (200m på mage varav 50m ryggsim). 
 
Vi vänder oss till alla barn födda 2007-2009 samt födda 2001-2004 där kursavgift 
är gratis. Det finns utvalda tider och grupper för dessa målgrupper, se längre ner i 
dokument. 
Tillkommer en obligatorisk medlemsavgift på 100kr (per barn)för er som inte är 
medlemmar i föreningen under 2019 
                              
Övriga avgifter: 
Bokning i simskolan om barnet inte är skrivet i kommunen:1100kr (mellan skillnad 
debiteras i efterhand) 
 
Öppen simskola så är avgift 50kr/20min som betalas på plats kontant eller via 
swish samt obligatorisk medlemsavgift 100kr  
 
Privatundervisning: 100kr/20min som betalas på plats kontant eller via swish 
samt obligatorisk medlemsavgift 100kr  
 
Simmärke: från 40kr som betalas kontant eller via swish  
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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). 
 
Boknings-tips! Är man osäker på nivå så välj då den lägre nivån så korrigeras detta 
i så fall av ansvarig simlärare.  
 
Kan man inte boka önskad grupp så är det vanligast problemet att ert barn har fel 
ålder för önskad grupp, vi har ålderspärrar, välj då lägre nivå så korrigerar 
simlärare  de simelever som behöver byta nivå . Detta sker när simskolan startar 
och simlärare fått träffa alla barn. 
 
 

Information om simskolan:  
Hemsida: www.kappis.se   
 

Se preliminära tider per badplats på kommande sidor  
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LUNDHAGEN BADPLATS 

3veckors kurser den 15/7 till 2/8 

På denna 3 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 15juli 
till 02aug och blir då 15lektioner . Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 1(Plask & lek) -  kl 09.20-09.50, 10.30-11.00  

 Nivå 2 (Baddaren) - kl 09.55-10.25,11.05-11.35, 11.40-12.10  

 Nivå 3 (Pingvinen) - kl 09.20-09.50,10.30-11.00,11.05-11.35 

 Nivå 4 (Tekniksim yngre)- kl 09.55-10.25 

2veckors kurser den 15/7 till 26/7 

På denna 2 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 15juli 
till26juli och blir då 10lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Fokusgrupp 1 (Tekniksim födda 07-09)-ej simkunniga - kl 11.40-12.20 -fri 
kursavgift 

 Nivå 2(Baddaren)  - kl 12.50-13.20 

 Nivå 3 (Pingvinen) - kl 13.25-14.00 

 Nivå 4 (Tekniksim yngre) - kl 14.10-14.50  

 Nivå 5 (Tekniksim avancerad ) - kl 14.10-14.50  

2veckors kurser den 29/7-9/8  

På denna 2 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 29juli 
till 09aug och blir då 10lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 4 (Tekniksim yngre) - kl 11.30-12.10  

 Nivå 2(Baddaren) - kl 12.50-13.20 

 Nivå 3(Pingvinen) -  kl 13.25-14.00 

 Fokusgrupp 1 (Tekniksim födda 07-09)-ej simkunniga - kl 14.05-14.45 – fri 
kursavgift 

 Fokusgrupp 2(Tekniksim födda 01-04)-ej simkunniga - kl 14.05-14.45 – fri 
kursavgift 

1veckas kurser den 5/8 till 9/8 

På denna 1veckas period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 05aug 
till 09aug och blir då 5 lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 1(Plask & lek)  - kl 09.20-09.50 

 Nivå 2(Baddaren) - kl 10.00 -10.40 

 Nivå 3 (Pingvinen) - kl 10.50 -11.20 

Nästa sida Stockby(sida 7) samt Karlskär(sida 8) 
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STOCKBY BADPLATS(Stenhamra) 

3veckors kurser den 15/7 till 2/8 

På denna 3 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 15juli 
till 02aug och blir då 15lektioner . Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 3 (Pingvinen) - kl 09.30-10.00 

 Nivå 1 (Plask & lek) - kl 10.05-10.35  

 Nivå 2 (Baddaren) - kl 10.40-11.10 

2veckors kurser den 15/7 till 26/7 

På denna 2 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 15juli 
till26juli och blir då 10lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 1 (Plask & Lek) - kl 12.00-12.35 

 Nivå 4 (Tekniksim ) - kl 12.45-13.15  

 Fokusgrupp 1 (Tekniksim  födda 07-09)-ej simkunniga -  kl 13.30 -14.10 – fri 
kursavgift 

 Fokusgrupp 2 (Tekniksim födda 01-04)- ej simkunniga - kl 14.15 -14.55 – fri 
kursavgift 

1veckas kurser den 29/7 – 2/8 

 Nivå 2 (Baddaren) - kl 12.00-12.40 

 Nivå 3 (Pingvinen) - kl 12.45-13.20 

 Fokusgrupp 1 (Tekniksim  födda 07-09)-ej simkunniga - kl 13.30 -14.10 – fri 
kursavgift 

 Fokusgrupp 2 (Tekniksim födda 01-04)- ej simkunniga) - kl 14.15 -14.55 - fri 
kursavgift 
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KARLSKÄR BADPLATS 

3veckors kurser den 15/7 till 2/8 

På denna 3 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 15juli 
till 02aug och blir då 15lektioner . Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 1 (Plask & Lek) - kl 10.15 -10.45 

 Nivå 3 (Pingvinen) - kl 10.50 - 11.20 

 Nivå 2 (Baddaren) - kl 11.30 - 12.00  

2veckors kurser den 15/7 till 26/7  

På denna 2 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 15juli 
till26juli och blir då 10lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 4 (Tekniksim yngre ) - kl 09.30-10.10 

 Fokusgrupp 1 (Tekniksim  födda 07-09)-ej simkunniga - kl 13.00-13.30  -fri 
kursavgift 

 Nivå 5(Tekniksim avancerad) - kl 13.35-14.15 

2veckors kurser den 29/7 till 9/8  

På denna 2 veckors period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 29juli 
till 6aug och blir då 10lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 3(Pingvinen) - kl 09.30-10.05 

 Nivå 2(Baddaren) - kl 12.40-13.10  

1veckas kurser  den 5/8-9/8  

På denna 1veckas period så sker simundervisningen på vardagar under perioden 05aug 
till 09aug och blir då 5 lektioner. Se nivåer och tider nedan  

 Nivå 1(Plask & Lek) - kl 10.15-10.50 

 Nivå 2(Baddaren) - kl 10.55 -11.30 

 Nivå 3(Pingvinen) - kl 11.35 -12.10  

 Nivå 4 (Tekniksim) - kl 13.20-14.00 

 Fokusgrupp 2 (Tekniksim födda 01-04)- ej simkunniga) - kl 14.10-14.50  - fri 
kursavgift 

 Fokusgrupp 1 (Tekniksim  födda 07-09)-ej simkunniga - kl 14.10-14.50  - fri 
kursavgift 


