J A N U A R I

2 0 1 6

Nr1
4

VattenPosten
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP

100 x 100
Vårterminen 2016
Platser finns i både simning och
simhopp!
Välkomna till en ny termin i SSS

SUM-SIM rekord!
Under Sum-Sim rikshelgen bjöds på många fina simningar och Erik
Brandt slog till med ett Nytt Sum-Sim rekord i äldsta åldersklassen på
100m frisim

Anmälan gör du via hemsidan
eller kansli@sss.se

Ellen till SM
Ellen Andersson gjorde SM debut
den 24 januari i Eriksdalsbadet i
Stockholm och kom där på en fin
9:e plats.
Stort grattis!

Kom ihåg datumet!
Kringelsim
20-21 februari
Vi arrangerar
Kringelsim och
det kan vara ont
om parkering
dessa dagar.

Sportlov vecka 9
29/2 – 6/3
Extra lovträning
för de som vill.
Mer info finns
längre bak.

Årsmöte
16 mars
klockan 18.30 på
Simmargården,
Gymnastikvägen 13.
Välkomna!

Välkommen Annika!
Vi kan med glädje informera att tjänsten som breddansvarig inom Södertälje Simsällskap tillsatts av
Annika Gron. Uppdraget i stort kommer vara att driva och utveckla simskoleverksamheten i linje med
föreningens vision och strategier. Närmast kommer Annika från Astrazeneca som
produktionsplanerare. Hon har också en bred erfarenhet av föreningsliv och simidrott. Hon startade
sin egen simkarriär redan som 7-åring och har sedan dess provat på det mesta inom föreningsvärlden
med styrelsearbete, simlärare, vattenrugbyspelare, bybysimsinstruktör och förälder för att nämna
några exempel.
Annika kommer tillträda tjänsten med start 1 februari. Vi från Styrelsen och de anställda önskar
Annika varmt välkommen!

Öppet i shopen våren 2016!
Vecka
6
7
10
12
15
16
18
20
22

Datum
Onsdag 10/2
Lördag 20/2
Söndag 21/2
Torsdag 10/3
Onsdag 23/3
Torsdag 14/4
Lördag 23/4
Söndag 24/4
Onsdag 4/5
Torsdag 19/5
Torsdag 2/6

Aktivitet
Utmanaren Kl. 17 – 19.30
Kringelsim Kl. 7.30 – 19.00
Kringelsim Kl.7.30 – 19.00
Kl. 17 – 19
Kl. 17 - 19
Utmanaren 2 Kl. 17 -19.30
Vårsimiaden Kl. 7.30 – 19.00
Vårsimiaden Kl. 7.30 – 19.00
Kl. 17 - 19
Kl. 17 - 19
Kl. 17 - 19

Då shopen ej har öppet går det bra att ställa frågan till ansvarig på plats om denne har tid att
hjälpa till. Känner du att fler öppettider och ett utökat utbud vore intressant? Anmäl ditt intresse
av att hjälpa till och hålla öppet och stötta föreningen via mail till
camilla.malmstrom@sodertalje.se

Tack alla ni som bidrog i årets Swim of Hope!
Totalt simmade vi 120526m och hoppade in 5163,35 poäng.
Det gör att vi som förening samlade ihop 18374 kr varav 9187 kr går till Barncancerfonden!

Fredagen den 29 januari klockan 18.15 informerade Actic Sydpoolen oss i Södertälje Simsällskap att
Äventyrsdelen i badet stänger med omedelbar verkan på obestämd tid framöver. Då SSS inte har verksamhet i
denna del av huset fortgår vår verksamhet som vanligt och enligt plan.

Galakvällen 23 januari 2016

Inbjudan till Sportlovscamp vecka 9, 2016
Välkommen att anmäla till Södertälje Simsällskaps dagläger för simmare i åldrarna 8-13 år.
Tider måndag till torsdag kl. 09.30 – 17.00
2 vattenpass/ dag samt ute- och inne-aktiviteter. Eventuellt en skridsko och eller pulkadag.
Veckoplanering meddelas första dagen.
Datum: 29/2-3/3 2016
Entré: Sydpoolens ordinarie entré och omklädningsrum kommer användas.
Samling: Varje dag klockan kl. 09.30 på läktaren
Mat: Medtag egen lunch (mikro och kylskåp finns). Märk påsen och eventuell matlåda med ditt
namn. Ta med bestick. Mellanmål står SSS för.
Utrustning: Idrottsskor och VARMA utekläder, shorts och t-shirt för inneaktiviteter, simdräkt,
glasögon, vattenflaska och badmössa. Eventuella mediciner. Allergilista tar ni med till ledarna vid
1:a tillfället.
Program: Mer detaljerat dagsprogram meddelas vid första tillfället. Lägret avslutas varje dag med
samling efter vattenpasset vid tävlingsbassängen 17.00. Då tackar vi för dagen och säger hej då!
Avgift: 800:- för medlemmar. För icke medlemmar tillkommer medlemsavgift på 200:Ledare: Södertälje Simsällskaps simlärare och coacher kommer vara på plats.
Frågor och anmälan: Till Kajsa Hasselström via mail på kajsa@sss.se telefon 0709100933

Sportlovshopp vecka 9
Måndag - fredag, 29/2-4/3 kl. 9-14.
Varje dag, två pass, 9-11 och 12-14. Deltagaravgift per pass: 100kr.
Mat: Medtag egen lunch (mikro och kylskåp finns). Märk påsen och
eventuell matlåda med ditt namn. Ta med bestick.
Anmäl till simhop@sss.se

Årmöte 2016
Välkommen till årsmötet 2016
16 mars klockan 18.30 på
Simmargården
Gymnastikvägen 13, Södertälje

Platser kvar i
simhoppet
Plats finns i grupperna:
Sparven
Näktergalen
Koltrasten
Viggen
Ejdern

Välkommen 2016
Plats finns både i simskolan,
vuxenverksamheten och simhopp

Satsa mot Vansbro och en Svensk Klassiker i sommar!

Vi samarbetar med Södertälje Simsällskap

Vill du också samarbeta med SSS
ta kontakt med klubbchef Andreas Jonerholm eller sponsringsansvarig Frank Seeliger
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