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Landslagsuppdrag!
Under sommaren har flera
SSS:are landslagsuppdrag runt
om i världen.

Facebook & Twitter
För att snabbast få reda på det
Den 11-12 juli simmar Björn
senaste i föreningen, följ oss på
Seeliger och Emma Sundstrand
facebook.com/SodertaljeSimsallskap
Nordiska Ungdoms
och twitter @SodertaljeSS.
Mästerskapen i Jönköping

Bästa Sum-Sim på länge
Sum-Sim i Trollhättan blev en riktigt rolig tillställning och en
mängd simmare med fina nya personlige rekord och ädla
valörer på medaljerna med hem till Tälje.
4:e bästa klubb i medaljligan och 6:e bästa klubb
poängmässigt.

Här hittar du de senaste nyheterna
som rapporteras direkt ute på plats.
För mer information om föreningen
och våra verksamheter besöker du
enklast sss.se.
Den 27-31 juli simmar Erik
Brandt det European Youth
Olympic Festival i Tiblisi,
Goergien

JSM-Silver till Alida på 100m frisim
Under SM-veckan i Sundsvall hade vi en 12 personer stark
trupp. Bäst i SSS Alida Ramdén med ett JSM-silver på 100m
frisim och JSM-brons på 100m fjärilsim.
22 plats i klubbstriden bland seniorerna och 13:e bland
juniorerna.

Kom ihåg datumet!
Uppstartsvecka vecka 35
24-30 augusti
Den 27 juli – 2 augusti hoppar
Vinko VM i Kazan, Ryssland

Glad sommar önskar Södertälje Simsällskap!

Blandat från Sum-Sim och SM/JSM

Scaniamilen 2015
Som vanligt var SSS med på vår största sponsors event ute vid
Gröndal. Väskinlämning och välkomnande samt fiskdamm på
agendan. Dessutom några simmare som visade upp SSS på
landbacken också.

Tack för ert stöd!

Varje sommar genomför vi en simskola och en hoppskola
tillsammans med Telge och deras satsning sommarskoj. Detta
år vecka 23-33.
Årets aktiviteter är redan bokade för dig som bor i
TelgeBostöder. Men håll utkik till nästa år!

Missade du anmälan? Lite tveksam till om du orkar hela vägen?
Lugn! Vi hjälper dig med tekniken och orken. Du klarar det!
Vecka 35 startar vi upp crawlkurserna för vuxna igen. Anmälan
är redan öppen och ligger ute på hemsidan.

Några av SSS:arna som körde årets Vansbrosimning

Välkommen till hösten 2015
Nya kurser startar vecka 35
Anmäl dig redan idag för att garantera plats

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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