
Information från styrelsen

Vi vill hälsa både gamla och nya simmare hjärtligt välkomna till en ny 
termin tillsammans med S71. Vi hoppas den ska fyllas med gemenskap 
glädje och passion, tillsammans och för sporten. Denna termin kommer vi 
få se några ta sina första simtag, andra kommer att starta på sin första 
tävling, några kommer kvala till sommarens mästerskap och kanske finns 
det någon som tar steget till något av landslagen. Fantastiskt!!!

Under våren kommer S71s simmare kunna köpa nya klubbkläder från 
SWIMZI. De är riktigt snygga! Så håll utkik på hemsidan och Er mail där 
info om dessa kommer så fort allt är klart. 
S71 har en Facebooksida som ni kan gilla, där läggs det upp det som hänt 
på tävlingar, det media skriver om S71 och foton från olika sammanhang. 
Sidan heter; Våga vara vinnare med S71.
Saknar ni någon information, var inte rädda för att fråga. Tränarna gör 
alltid sitt bästa att svara. Det finns också gott om simmare och föräldrar 
som varit med länge och alla vet hur det är att vara nya i simvärden. 

S71 kommer att arrangera två tävlingar under våren. Den första går av 
stapeln 18/2 och heter S71 Cup. Man behöver absolut inte ha barn som 
tävlar för att komma ner och hjälpa till med att göra tävlingen så bra den 
bara kan, eller bara komma ner och titta, alla är välkomna. Den andra 
tävlingen är den 6-7/5 och heter Vårsimiaden. Samma sak gäller där, alla 
är hjärtligt välkomna ner till simhallen 



Sen har vi tillfällen då simskolan tvingas ställa in lektioner p.g.a orsaker 
som S71 inte råder över. S71 försöker att kompensera med nya tillfällen 
under terminen. S71 gör sitt yttersta men kan inte garantera att det går. 
Detta p.g.a. att det kanske inte finns tider i simhallen.
Simmare i S71 kan dra sitt strå till stacken genom att alltid duscha innan 
man hoppar i bassängen och använda badmössa. 

 

I höstas hade S71 ett antal föräldramöten. En sammanfattning av dessa 
finns att läsa på hemsidan. Ta gärna för vana att hålla koll på mail och på 
hemsidan för att hålla er uppdaterade om vad som händer. Glöm inte att 
fråga om ni vill veta något.

Vi passar på att tala om att S71s årsmöte, hålls den 28/3 kl 18.00 i 
Qpoolens foajé. Varmt välkommen. 

Ännu en gång önskar vi Er hjärtligt välkommen till en ny termin 
tillsammans med S71.

S71s styrelse

 


