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Tänk vad hösten går fort,  nu bara 2 månader kvar på året!  

Nedan finner ni information om vad som är på gång i vår förening 

och lite av vad vi hittills har hunnit med under hösten.  

Entré till Gustavsvik 

Den 29 oktober öppnade Gustavsvik upp sin nya entré och det in-

nebär för oss att alla våra aktiva, från simskola till träningsverksam-

het kommer eller har nu fått ett ”tagg” som man själv ansvarar för. 

Den används för att komma in genom grindarna, låsa/öppna sitt 

skåp samt att ta sig ut genom grindarna. Denna tagg måste lämnas 

tillbaka efter sista träningstillfället 2017. Alla kommer att bli av-

prickade vid utlämnandet samt återlämnandet. En borttappad tagg  

kostar 100:-, då det är den summan vi blir fakturerade av Gus-

tavsvik om vi ej lämnar tillbaka det antal som vi fått. Vi hoppas på 

er  förståelse vid denna ändring.  

Utbildningar 

I slutet av augusti genomförde vi en dag för alla våra ledare, perso-

nal samt styrelsen som vi kallade Gemenskapande dag med fokus 

på gemenskap och glädje. Denna dag träffades vi för att lära känna 

nya och ”gamla” ledare, men huvudfokus var att belysa olika var-

dagssituationer för en person med funktionsnedsättning. Detta 

gjorde vi genom praktik och teori. En mycket uppskattad dag och 

vi lärde oss en massa nytt.  

3 av våra ledare har under hösten genomfört en utbildning på 

Halkbanan med vår minibuss, för att öka säkerheten för våra med-

lemmar. Fler utbildningar är på gång. 

http://nehreklam.se/eshop/osaklubb/
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Simning 

Just nu pågår SM/JSM i simning i Jönköping med 11 aktiva simmare. Deras framgångar kan 

ni följa här: http://www.livetiming.se/results.php?cid=3477&session=1  

Våra parasimmare åker nu i helgen till  Stockholm Paragames, en internationell tävling, där 

vi hoppas på fina framgångar. 

Helgen efter åker 22 simmare till Falun för att simma SUM-SIM region, en uttagningstävling 

till finalen som simmas 8-10 december i Eskilstuna. 

Förutom dessa mästerskapstävlingar har de en hel del inbjudningstävlingar att åka på samt 

Klubbmästerskapet/Utmanaren den 15-16 december.  

Ledarna fortsätter att utbilda sig och förutom att flera gått grundutbildningar så är det flera 

som går eller kommer att gå fortbildningar som arrangeras av simförbundet.  

Konstsim 

Det är full fart inom konstsimsverksamheten. Våra A, B och C grupper tränar för fullt på de 

nya figurerna som släpptes efter sommarens VM. Deras första tävling är i slutet av november 

och då ska de nya figurerna genomföras. Just nu koreograferas även många nya program som 

ska tävlas med till våren.  

Våran D och E grupp tränar inför Mwb-cup som går av stapeln i mitten på november. De 

håller också på att träna in ett musikprogram som visas upp på juldoppet.  

 

Vårt mål med denna termin för våra nybörjargrupper är på ett roligt och lekfullt sätt lära ut 

grunderna i konstsim. De kommer att visa upp vad de har lärt sig på juldoppet.  

 

Vi har även satsat fullt ut på tränarutveckling. Malin och Sara har varit på studiebesök i Ka-

nada och åtta tränare har gått Tränarkurs Bas.  

 

 

 

 

http://www.livetiming.se/results.php?cid=3477&session=1
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Simhopp 

- Kontroll av märkesövningar (gäller nybörjargrupper)  

- Tävling på hemmaplan som del av rikstävlingen, slutet av november  

- Ev. Ungdomshoppet i Göteborg 1-3 december (för hoppare från 12 år)  

- Julklappshoppet i Jönköping, 15-17 december (för hoppare upp till ca 12 år) 

Simhoppet letar även efter nya ledare, är du ”gammal” simhoppare/tränare, kontakta oss 

gärna om du är sugen på att hjälpa till i föreningen! 

 

Skolsim 

Vi har under hösten 2017 ca 600 elever just nu i simskola för skolor. Målet för eleverna är att 

klara kunskapskravet i simning som är hopp från kant, simma 200m varav minst 50m rygg. 

Genom att klara det kan eleven få betyg i  ämnet idrott. 

Vi genomför nu under höstlovet simundervisning för ensamkommande flyktingar. 

 

Simskola 

Under höstterminen 2017 har vi, i ÖSA, 825 barn i vår terminsimskola. 26 simlärare har till-

sammans 76 grupper igång och vi planerar att ha en lika stor simskola till vårterminen. Plat-

serna till vårens simskola kommer att släppas under vecka 48 för de som idag går på 

simskola och under vecka 50 till övriga. 

Under höstlovet, vecka 44, anordnar vi Intensivsimskola.  
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Juldoppet 14 december (I år på en torsdag) 

Här kommer simmare, simhoppet och konstsimmet att visa upp sina verksamheter.  

Vi planerar även för att göra en insamling till barncancerfonden under denna kväll, mer info 

kommer inom kort! 

Vill ni vara med och planera inför denna kväll? Kontakta Gordana Danqi  

gdanqi80@gmail.com SENAST den 11 november.  

 

Webbshop http://nehreklam.se/eshop/osaklubb 

Här hittar du allt ifrån klubbens klädkollektion, tävlings-/tränings dräkter och andra bra 

grejer att ha till bassängen.  

 

Simfunktionärsutbildning 

Den 6/1 2018 genomför vi ytterligare en simfunktionärsutbildning, för er som ej gått denna, 

boka in det i era kalendrar.  

Var fjärde år genomförs en uppdatering av simreglerna av FINA. Göran Titus, vår utbildare 

har varit på denna uppdatering och kommer inom kort att skicka ut information till våra 

simfunktionärer om när vi kommer att hålla i uppdatering för våra befintliga funktionärer.  

 

Lycka till i vattnet!  

 

Jenny Cederlind 

Sportchef 

Örebro Simallians 
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