
Välkommen till vår Sommarsimskola 
Medley Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd och Örmobadet, 

Konga.  
15 juni - 3 juli 2020 

 
SIMSKOLOR  
Sommarsimskolan vänder sig till barn mellan åldrarna 6 och 15 år. Varje 
lektion omfattar cirka 30 minuter med ett lektionspass måndag-fredag i tre 
veckor (14 lektioner, Inga grupper körs på midsommarafton).  
För att varje grupp ska bli av krävs minst 5 anmälda deltagare.  
 
VÅRA GRUPPER  
Steg 1  
För barn som redan kan:  
Flyta utan hjälp, kunna hoppa från kant och doppa huvudet.  
Målet: Få en ökad vattenvana, kunna grunderna i bröst- och ryggsim samt 
kunna flyta på mage och rygg utan flythjälp.  
 

Steg 2  
För barn som redan kan:  
Har god vattenvana, kunna grunderna i bröst- och ryggsim samt kunna flyta 
på mage och rygg utan flythjälp.  
Målet:  
Kunna simma 10 m bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet 
över vattnet och 10 m ryggsim utan flythjälp.  
 

Steg 3  
För barn som redan kan:   
Simma 10 m bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över 
vattnet och 10 m ryggsim utan flythjälp.  
Målet:  
Kunna simma 50 m bröstsim och 25 m ryggsim. En lektion ägnas åt 
vattenlivräddning, kasta livboj, förlängda armen och att simma med flytväst.  
 

Märkestagning 
Förkunskaper: Kunna simma 25m bröstsim och 25m ryggsim. 
Vi fokuserar på märken som barnen vill ta. 

 
 

Grupper för Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd  



Motionsbassängen 
 

9:00 Swimfun 
 
9:35 Steg 2 
 
10:15 Steg 3 
 
10:50 Steg 2 
 
11:30 Swimfun 

Termalbassängen  
 
9:00 Steg 2 
 
9:35 Steg 1 
 
10:15 Steg 2 
 
10:50 Steg 1 
 
11:30 Steg 2 
 

 
Grupper för Örmobadet, Konga  

9:00 Steg 3 
 
9:35 Steg 2 
 
10:05 Steg 1 
 
10:40 Steg 1 

 
AVGIFTER   
Detta år är deltagaravgiften GRATIS för alla barn i samarbete med Tingsryds 
kommun.  
 
ANMÄLAN  
Anmälan om deltagande görs till Medley  via telefon 010-450 90 91 eller direkt i 
receptionen.  
Bokningen öppnar 18 Maj kl 12:00  och sista anmälningsdag är 10 Juni 
 
UPPLYSNINGAR 
 Mer information om Sommarsimskoleverksamheten lämnas av Medley 
Vattenpalatset Kaskad, tel. 010-4509091  
epost: therese.karlsson@medley.se  
 
På vår hemsida kan du läsa mer om de olika stegen 
www.medley.se/vattenpalatset-kaskad  
Hoppas vi ses!  


