
Info brev Medley –D  
 

Nedan ser ni planering för simmarna i Medley-D gruppen inför VT 2019  
 
Om denna nivå/grupp 
I gruppen är vi i dagsläget 11simmare (födda 2007-2009). 
Denna träningsgrupp är en rekryteringsgrupp till våra yngre tävlingsgrupper (D samt Ugr) 
med syfte att förebereda simmare mot träning 3ggr vecka samt deltaga på externa tävlingar.  
 
Vi har planerat in några externa tävlingar denna termin(se kalendarium) samt att simmare 
egen interna tävling Medalj-jakten som är ett perfekt tillfälle att träna inför att tävla utanför 
vår egen regi.  
 
Så fasta träningstider nästa termin blir enligt följande 
Söndagar 17:00-18:00 i Åkeshov simhall  
*Onsdagar 19:00-20:00 i Åkeshov simhall 
* Onsdagar har vi fått låna tid av en Förening ” Nisse Fridyk” som om de lyckas utöka sin 
verksamhet vill ha tillbaka men risk är minimal  
 
Tränare 
Axel Winge- ansvarig tränare  
Liv Tibblin-Wahnberg 
Irma Krüll (Sön) 
Marcus Asplund(Ons) 
 
Kontaktuppgifter 
Vid frånvaro SMSa till Axel på 070-5163765 
 
Tävlingskalender VT2019   
Nu är det dags att  Medley-D skall deltaga i externa tävlingar , inte bara SKK,s Medalj-jakt så 
nedan se tävlingsplanering där även simmare från vår tävlingsgrupp Dgrupp deltar  
 

 8feb - Skk,s Medalj-jakt i Åkeshov(intern klubbtävling) 

 23-24mars Arena Vilunda Knatte- Upplands Väsby (extern)  

 26april - Skk,s Medalj-jakt i Åkeshov (intern klubbtävling) 

 4-5maj Vårsimiaden – (Medley –D slutmålet )-(extern) 

 30maj Prel Sala Silverdoppet 
 
 
Klubbshop  
Ni som inte har klubbkläder ex SKK, s Tshirt , Hoddies ,shorts,ryggsäck mm så finns det att 
köpa direkt via webshop på hemsidan . Litet lager finns på kansli bla badmössor  
Sedan i samband med våra klubbkvällar kommer vi ha försäljning då vår partner TYR kommer 
och säljer simkläder . 1a klubbkvällen är under Fredag 08feb i samband med Medalj-jakten 
 
 
Helg aktivitet 



Sedan är tanken att vi skall planera in en helaktivitet men där får vi återkommer om datum 
och plats 
 
Avslutning VT19 
Vår målsättning är att hålla igång Medley simmarna fram till vecka 24 
 
Uppflyttning inför HT19 
Tränare kommer prata med simmarna kring uppflyttning till vår D-grupp(födda 2008-2009) 
alt U-grupp (födda 2007). Dessa grupper tränar 3ggr i vecka och är tävlingsgrupper med lite 
högra krav på närvaro och deltaga på planerade tävlingar.  
 
Övrigt 
 
Om någon kommer sluta eller bara vill träna 1ggr/vecka så kontakta mig  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Christer Lindqvist  
Bredd och verksamhetsansvarig 
SKK – www.kappis.se 
E-post: skk.kansli@kappis.se  
Mobil: 070 -227 29 54  
 
 
 
 


