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Välkomna till en ny termin i Simklubben Triton! 
 

Nu är det äntligen dags för teknikskolorna att starta igång igen efter en härlig och skön sommar. 
 
Under terminens gång kommer alla barn i vår förening möta nya och gamla kompisar, nya och 
gamla instruktörer och framförallt nya utmaningar. Detta tillsammans kommer ge er kunskap för 
livet, med många positiva minnen. 
 
Den här terminen skiljer sig lite pga. Corona pandemin. Innebadet har varit stängt hela 
våren för allmänheten, men öppnar nu upp igen. Vissa restriktioner kommer ske och bland 
annat får inga föräldrar till barn i våra crawl- & medleygrupper vara kvar inne i simhallen 
när ens barn simtränar. Dock får ni lämna och hämta dem inne på badet, men som sagt inte 
stanna kvar under lektionstid. 
 
Som simmare i SK Tritons crawl- och medleyskola står Du i fokus och ges roliga möjligheter och 
utmaningar och lär dig nya färdigheter. Crawlgrupperna fokuserar på ryggsim och crawl och 
medleygrupperna fokuserar mer på bröstsim och fjärilsim. 
 
Inför varje lektion möts vi vid sidan om bassängen, där vi sedan startar med ett upprop. Innan vi 
hoppar i vattnet ska alla duscha ordentligt. Nu i Coronatider rekommenderar vi att man duschar 
hemma om man har möjlighet till det. Har man först landträning, duschar man efter den. Vi vill 
att alla våra Tritoner, stora som små, tränar i ett så bra vatten som möjligt. 
 
Våra instruktörer ansvarar för alla simmare tills lektionen är slut.  
 
Vi erbjuder inte enbart träning utan vi gör också andra roliga aktiviteter. Vi kommer under terminen 
bjuda in er till tre spännande hemmatävlingar som går under namnet Prisjakten. Här tävlar man mot 
sig själv, men tillsammans med andra. Under höstlovet är träningen inställd, dock bjuder vi in alla till 
lite lovkul i form av en timmes lek och bus i bassängen. 
 
Tänk på att all informationsflöde sker elektroniskt, så se till att rätt mailadress finns oss tillhanda på 
er hemsideprofil på vår hemsida: www.sktriton.se. Under fliken Teknikskolor hittar ni också 
fortlöpande matnyttig info för våra crawl- & medleygrupper. 
 
Vill ni köpa profilkläder, samarbetar vi med Sportringen, som ger medlemmarna rabatt på våra 
simprodukter och övrigt sortiment i butiken.  
 
Verksamheten  startar vecka 35 och avslutas vecka 49. Terminsschema med inställda gånger finns 
på separat dokument. 
 

Vi hoppas att du kommer att trivas som fisken i vattnet under den kommande terminen  
 
Har ni frågor eller undrar över något så tveka inte att fråga våra duktiga instruktörer eller maila 
ansvarige för vår crawl- & medleyverksamhet Anders Bengtsson anders.bengtsson@sktriton.se 
 

LYCKA TILL! 

http://www.sktriton.se/
mailto:anders.bengtsson@sktriton.se

