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Priser
för 10 lektioner 
700 :- för TGS-medlemmar
750 :- för icke medlemmar 

När
Måndagar eller Onsdagar. 
Start v.2, avslutning v.12 (ta igen v.13). lov v.9

Anmälan
Anmälan sker på telefon direkt till simläraren 
MÅNDAG 7/12 mellan kl 16.00-18.30 och 
ONSDAG 9/12 kl.16-18 
Telefonnummer: 021-816572 eller 070-8413068
Betalning
Betalning görs vid tillfälle vecka 51 under badets 
öppettider. (OBS. Se www.tillberga.com)  
Vid utebliven betalning försvinner platsen och 
erbjuds till reserver.

Simlärare
Elin Zetterberg Kuul, utbildad via SLS år 2005. 
Jobbat 12 år som simlärare inom Västeråsbaden 
samt på Medley Lögarängen. 

Datum & tider
Måndagar 
start vecka 2 (10 tillfällen) lov v.9
• 16:15-16:45 VATTENVANA - 8 platser
• 16:50-17:20 STEG 1 - 8 platser
• 17:25-17:55 STEG 2 - 8 platser

Onsdagar 
start vecka 2 (10 tillfällen) lov v.9
• 16:15-16.45 VATTENVANA - 8 platser
• 16:50-17.20 STEG 1 - 8 platser
• 17:25-17.55 STEG 2 - 8 platser

Våren 2021 startar ny simskola i Tillberga
Grupper
VATTENVANA 
Inga förkunskaper.  
Ålder: Fyllda 5 år under kursens gång
Mål: Doppa hela huvudet, bubbla med näsan, 
glida på mage och flyta på rygg

STEG 1 
Förkunskaper: doppa huvudet, glida på mage, 
flyta på rygg (vattenvana)
Mål: Grunder bentag på mage och rygg, ge-
nomgång armtag, hopp på grunt vatten

STEG 2 
Förkunskaper: doppa huvudet, glida på mage, 
flyta på rygg, bröstbentag
Mål: Ihopsättning av ben -och armtag, ryggsim, 
hopp på djupt vatten, intro dyk

STEG 3 
Förkunskaper: Vattenvana, arm -och bentag på 
mage (bröstsim) och rygg 
Mål: Utveckla bröst -och ryggsim, kunna simma 
längre sträckor, dyka 
 
Ålder 
VATTENVANA 
- från 5 år ( ska fylla 5 år under kursens gång) 
STEG 1 
 - från ca 5 - 6 år ( ska ha fyllt 5 år)
STEG 2-3
- från ca 6 år 
 

Vårdnadshavare / vuxna
Första gången är en vuxen med under infor-
mation och upprop, sedan väntar ni utanför, i 
lokalen på angivna stolar resten av lektionen. 
VIKTIGT att ni är kvar i byggnaden ifall barnet 
tex behöver hjälp med toalettbesök eller om 
något annat händer då jag inte kan lämna barn 
själva i simhallen. Ni möter upp era barn när 
lektionen är slut. Vid behov får en vuxen vara 
med i simhallen och eventuellt i bassängen hela 
lektionen. 

Innan lektionsstart
Skor tas av och ställs på hyllorna innan ni går in i 
omklädningsrummet. Avhängning av kläder görs 
i skåpen i respektive omklädningsrum. Ingen 
nyckel ges ut under simskolan, lämna därför inte 
värdefulla saker i skåpen. Barnet duschar hela 
kroppen innan lektionen. Vänta tills gruppen in-
nan är färdig innan ni kommer ut i simhallen 

Varmt välkommen att boka din 
plats!  Hälsningar Elin och TGS

Gällande corona 
Vi har såklart strikta rutiner vad gäller hygien 
och coronaanpassning. Allt för att det ska bli så 
säkert som möjligt för alla. 
Rutinerna går vi genom tillsammans vid anmälan


