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Riksfinal på gång!
Efter flera fina simningar på Regionfinalen har vi med 9 st SSS:are till
riksfinalen i Göteborg den 4-6 december som tillsammans gör 33
starter.

Vårterminen 2016
Simhopp startar terminen vecka 2
Simningen startar vecka 3
Välkomna till en ny termin i SSS
Anmälan gör du via hemsidan
eller kansli@sss.se

Landslagsuppdrag!
Efter en bra vår och en fortsatt bra
höst går Christian Johansson in som
ledare i landslagssammanhangen för
våra juniorer.

Kom ihåg datumet!
Swim/Dive Of Hope Klubbmästerskap
9 december simning
12 december
12 december simhopp
Simning på
förmiddagen.
Simhopp på
eftermiddagen.

Galakväll
23 januari
Vi hyllar 2015 års
prestationer under
en kväll tillsammans
i Sydpoolen.

Närmast väntar NM i Norge och i vår
läger med EJM-truppen inför
kommande mästerskap.
Stort grattis!

Förändringar i simskolan
Sammanslagen nivå
I undervisningsbassängen finns i nuläget tre nivåer, Baddaren, Sköldpaddan och Pingvinen
Silver.
Målet i Baddaren är att glida 5 sek i magläge med ansiktet i vattnet. I Sköldpaddan fokuserar vi
på ryggläge och målet att flyta 5 sek och rotera till magläge.
Ofta uppnås målet i Sköldpaddan snabbt och för ett barn som börjat i Baddaren och bokats om
till Sköldpaddan flyttas här ytterligare en gång.
För att minska antalet ombokningar och att barnet inte ska byta grupp har vi beslutat att slå
samman dessa två nivåer. Baddaren och Sköldpaddan slås därför ihop och målet blir att glida 5
sek i magläge samt flyta 5 sek i ryggläge.
Sjölejonet - Ny nivå
Efterfrågan för simundervisning för äldre nybörjarbarn 8+ har ökat och vi startar from
vårterminen en ny nivå, Sjölejonet som kommer äga rum i undervisningsbassängen.
Ändrad lektionstid
Nivån Pingvinen Guld och Fisken får from vårterminen sina lektioner utökade till totalt 45 min
varav 35 min vattentid.
Hajen
Nivån har tidigare simmat 2ggr/v á 40 min varav 30 min vattentid.
Hajen kommer from vårterminen simma 1gg/v á 55 min varav 45 min vattentid.
All undervisning kommer att ske i tävlingsbassängen.
Nytt simmärke
Under hösten har Svenska Simförbundet arbetat fram ett nytt simmärke, Bläckfisken. Målet är
att simma 5 m valfritt simsätt på grunt vatten, precis vad vi saknat!
Personaländringar
Cathrine Ohliw slutar sin anställning hos oss under november månad.
Josefin Agnekrans finns kvar i simskolan och ytterligare personal kommer rekryteras.
Kontakt
E-post kansli@sss.se
Se hemsidan för vårterminens schema!

Öppet i shopen!
Lördag 12 december i samband med KM
Övriga tider går det bra att fråga ansvarig ledare på plats om denne har
tid att göra direktförsäljning i badet.
Besök www.sss.se och beställ dina julklappar nu!
Webshopen har alltid öppet!

Swim of Hope 9/12 och Dive of Hope 12/12
Södertälje Simsällskap samarbetar med Svenska Simförbundet via projektet
Swim of Hope där målet är att hjälpa cancersjuka barn.
Projektet har fördelningen 50/50 mellan barncancerfonden och föreningarna.
Håll utkik när det kommer information till våra medlemmar där just ditt barn kan
vara med och påverka.

Klubbmästerskap
Årets klubbmästerskap i både simning och simhopp äger rum den 12
december. Anmälan i simning gör du till andreas@sss.se senast den 8
december.
Som vanligt bjuder vi på glögg och pepparkakor.

Galakväll med SSS
Den 23 januari 2016 kl: 18-21 kan ni göra plats i er
kalender för årets stora simidrottsgala i Södertälje
Simsällskap.
Under denna nya kväll hyllar vi idrottsåret 2015 i
SSS med priser, och ett stort poolparty!
Kom ner till badet och in till tävlingsbassängen.
Ta med ett glatt humör och fira år 2015 med oss!

Höstlov på simmargården
Vi åkte bla till Oxelösund och var en heldag på Boda Borg,
besökte stallet Bergtorp, prövade på Bågskytte i Lina, var en
heldag på Lida friluftsområde, studiebesök på Marcus
Wallenbergmuseet och målade oss för Halloween.

Är du intresserad av att se vad vi gör, gå in och titta på vår
hemsida www.sss.se/simmargard

Vilken höst vi haft!
SM/JSM i Helsingborg
SSS 5:a bland juniorklubbarna!
Medaljer till Alida Ramdén och Björn Seeliger. Stort Grattis!

Sum-Sim Region i Södertälje
9 st simmare med till Riks-finalen i Göteborg i december.

NM i Norge
Efter SM/JSM presenterades truppen till NM i Norge. SSS har med Erik
Brandt och Björn Seeliger. Christian Johansson är med som
landslagstränare.
Åldersrekord och topplista!
Alida Ramdén simmade under SM/JSM in sig på topp 20 genom tiderna
i Sverige på 100m medley.
Björn Seeliger satte åldersrekord på 50m frisim under SM/JSM.
Erik Brandt satte åldersrekord på 100m medley under SM/JSM.
Filippa Malmström satte under Sum-Sim Region åldersrekord på 100m
fjärilsim och under Seriesim även 50m fjärilsim.
Stort grattis till er alla!

Nya domare i simhopp

Simhopp!

Under hösten har hopparna varit i luften.
Head to head, Diving Lund, Rikstävling 1
och DM.
Nästa blir KM/Dive of Hope i december.
Bilder och rapporter finns på Facebook.
Ida Norstroem och Johan Cyréus är nya
domare i simhopp. Här tillsammans med
utbildare Mathz Lindberg

HIT – High Intensity Training
Ett idrottslyftsfinansierat projekt inom styrketräning med
föreläsare som Björn Alber och Anita Carlman.
Tränare från SSS och Polisen Simhopp deltar aktivt i
utvecklingen av styrka.

Kom och var med 2016
Nya kurser startar vecka 2 i simhopp och
vecka 3 i simning
Håll utkik på hemsidan

Satsa mot Vansbro och en Svensk Klassiker i sommar!

Vi samarbetar med Södertälje Simsällskap
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Vill du också samarbeta med SSS
ta kontakt med klubbchef Andreas Jonerholm eller sponsringsansvarig Frank Seeliger
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