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Välkomna till en ny termin i Simklubben Triton! 
 

OBS! Under rådande Pandemi följer SK Triton de riktlinjerna från FHM, Region Skåne och Staffanstorps 

kommun. 
 
Nu är det äntligen dags för teknikskolorna att starta igång igen efter jullovet. 
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. 
 
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. 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 och dessutom vara goda 
förebilder för andra badgäster. 
 
Våra instruktörer ansvarar för alla simmare tills lektionen är slut. Om en lektion skulle tvingas 
avbrytas av någon anledning, som exempelvis brandlarm, är det viktigt att alla föräldrar ser till att 
deras barn blir avprickade innan ni lämnar simhallen. 
 
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 loven är träningen inställd, dock bjuder vi in alla till lite 
lovkul i form av en timmes lek och bus i bassängen. 
 
Det kommer också erbjudas möjlighet att tävla på, så kallade inbjudningstävlingar, där andra 
föreningar deltar, både i Staffanstorp och i närliggande kommuner (mer info kommer). 
Sist men inte minst vill vi slå ett slag för vårt ”himmaläger” som sker i mitten av terminen, där vi 
oftast övernattar på Bråhögshallen. Förutom simträning, busar och leker vi tillsammans både 
morgon och kväll. Nu i Coronatider är det dock osäkert om vi kan arrangera lägret. 
 
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.  
 
All verksamhet startar vecka 2 och avslutas vecka 20. Terminsschema med inställda gånger finns på 
separat dokument. 
 

Vi hoppas att du kommer att trivas som fisken i vattnet under den kommande terminen.  
 

http://www.sktriton.se/
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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! 

mailto:anders.bengtsson@sktriton.se

