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Mål

• Målsättningen är att ge simmarna i gruppen en god utbildning i simträning och en 
utmaning i att på ett positivt och välutbildat sätt prova på samtliga simsätt och distanser 
på tävling.

• Gruppens fokus är att förbereda simmarna för träning 5 – 7 timmar i veckan med siktet 
mot C-B grupps nivå.

• Ålder: simmarna är i åldrarna 12 – 14 år.

• Träning: 3 (4) gånger i veckan 1,25- 1,5 timme exklusive 15 min uppvärmning.

• Tävling: U-gruppens simmare skall delta på ungdomstävlingar som Medaljjakt, Simiaden, 
Tyresö-Knatte, Turebergs knattesim med mera. Läs mer om vilka tävlingar som SKK deltar 
i tävlingskalendern .

• Uppflyttning: sker vanligtvis inför varje hösttermin. Ett uppflyttningsmöte sker under 
senare delen av vårterminen där ansvarig tränare i C/B-gruppen tillsammans med oss 
tränare

Viktigast är såklart att ha KUL!!



Gemensamma regler VT-19

• Vi kommer till träningen med glatt humör 

• Vi visar respekt för varandra 

• Vi är ödmjuka 

• Vi kommer i tid 

• Vi tar emot och lyssnar till instruktioner 

• Vi räcker upp handen när vi vill säga något 

• Vi simmar högervarv (motsols) 

• Vi simmar ända in i kaklet 

• Vi leker efter träningspasset 



Föräldraengagemang

• Bli funktionärer!!!

• Under simningen ”räknas varenda meter”

• Tävlingsgrupp

• Tidiga mornar vid tävling

• Samkör/-åk till tävlingar

• Dela på träningskörning



Tränare - om oss

• Mats Norlin
• Sofia Näslund
• Emil Gunnariusson
• Olof Askling
• Agnes Thomé (torsdagar)



Träningstillfällen

• Måndag, Åkeshov 18:30-20:00 Landstyrka 18:30-19:00
• Torsdag, Nälsta 17:15-19:00
• Söndag, Åkeshov 17:30-19:00

• Fredagar 18:30-19:30 mkt begränsat med plats/utrymme

Viktigt att barnen kommer i tid då vi börjar med fys innan simträningen
Tiderna ovan är med uppvärmningstiden. 



Träning

• Vid frånvaro/sjukdom – meddela via mail 

• Ät ordentligt mellanmål innan träningen (60 min simning ~ 500-600kcal)

• Duscha alltid före simträning (och tävling)

• Använd badtofflor (fotsvamp o vårtor)

• SKK badmössa

• Vattenflaska

• Träning börjar med uppvärmning/fys-träning

Detta är en viktig del inför simtävlingar och dessutom i syfte att få en god grundstyrka och 
proaktivt förebygga skador

• Ät ordentligt efter träning



Tävlingar – preliminärt schema

- Alla förutsätts deltaga (avanmälan minst 2 veckor i förväg)

- Klubben står för alla tävlingskostnader
- Kostnad vid sen/ogiltigt frånvaro debiteras

• UGP2 (bara -05)

• Tyr Knatte 2-3 feb

• Medaljjakt prel 8 feb kl 18.00-20.00

• Tyresö Knatte 16 feb alt annan tävling, Järfälla, Kringelsim eller Sollentuna

• Arena Vilunda knatte 23-24 mar

• Medaljjakt prel 26 apr kl 18.00-20.00

• Vårsimiaden försök 4-5 Maj

• Vårsimiaden final 11-12 Maj

• Sala Silverdoppet 30 maj

• Polisen Head summer Cup 28-30 jun



Tävlingar - att ta med

Medtages:
• Handdukar

• Badkläder, simglasögon och SKK-badmössa

• Vattenflaska

• Matsäck

• Frukt

• Powerbars

• Träningsbyxor, badtofflor och t-shirt

• Hänglås

• Ett glatt humör och hejaramsan!!



Läger i Horndal

• 15-17 mars 2019
• "Mobilfritt"

• Rossgården (www.rossgarden.se)

• Egen matlagning

• Egen simhall hela helgen

• Pyssel, lekar och spel

• Kostnad ca 1200kr per barn

Anmälan på www.kappis.se

senast 25 feb, 2019



URL:r

www.kappis.se

www.tyrsverige.se - simkläder/glasögon mm (kod SKK20=25%rabatt)

https://tyrteam.com/skk/ - klubbkläder, väskor etc

www.stockholmsim.se - tävlingskalender Stockholm

Svensk simidrott tävlingskalender

www.livetiming.se - tävlingsresultat/heatlistor mm

www.vattenbutiken.se - slipade träningsglasögon fr 199kr

www.tempusopen.se - simidrottare - placering/officiella tider



Kontaktuppgifter

Kansliet – skk.kansli@kappis.se

Tränare

• Mats Norlin  
mats_norlin@yahoo.se

• Sofia Näslund  
sofia-naslund@hotmail.com

• Emil Gunneriusson
emil.gunneriusson@gmail.com

• Olof Askling

• SMS slinga U-grupp


