Medlemsbrev 2021

Klubbchefen har ordet

Utgåva 4

medlemsbrevet för Ängelholms
Simsällskap distribueras till
våra medlemmar och våra
sponsorer

Vilket omtumlande och ovanligt år vi
har upplevt! Men det till trots, har det
stärkt oss som förening.
Simkunnighet, glädje till vår idrott
och utveckling av våra unga ledare är
det, som när vi summerar 2021
faktiskt är något vi kan se tillbaka på
med glädje och stolthet och som vi tar
med oss in i 2022.
Jag är oerhört stolt över att vi lyckats
bita ihop och utveckla ÄSS även i tuffa
tider med många bakslag och snabba
omkastningar.
Våra värdeord som har hjälpt oss på
vägen är
• Tryggt
• Roligt
• Utvecklande
• Professionellt
Det är vårt gemensamma mål för att
utveckla föreningen.
Jag vill verkligen ta tillfället i akt att
tacka tränare, ledare, styrelse,
sponsorer, personal, föräldrar och alla

I detta nummer:
Klubbchefen har ordet
Simskoleverksamheten
Tävlings-och Träningsverksamheten
Viktiga datum
Tack till våra sponsorer

er medlemmar för allt ni bidragit med
under året.
Vi ser fram emot ett 2022 som jag
hoppas och ber om ska bli ett mer
”normalt” år utan restriktioner och
med möjlighet att träna, tävla och
bedriva undervisning i simkunnighet
för alla som önskar i Ängelholm med
omnejd
Gott Slut och
Ett härligt nytt Simår 2022
Maria

Simskola/Baby/Minisim

Hösten gick, vintern kom och
simskolan fortsätter att öka i
deltagarantal. Vi är riktigt glada
att möte er i simhallen och
hoppas att ni fortsätter att simma
med oss även kommande
terminer. Vi utvecklar
verksamheten och skapar fler
möjligheter för ökad
siminlärning och vattenvana i
kommunen. Vi driver simskolan
flera olika dagar, tider och
försöker vara så mötande i er
efterfrågan som vi kan. Framöver
kommer fler tider och steg i vår
vuxensimskola, då efterfrågan
ökar. Vi brinner för
simkunnighet och ni kan läsa mer
om vuxensimskolan här:
http://www.simess.com/start/
?ID=351973
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Händer Just Nu……
•

•

Vi utvidgar våra
simskolegrupper med
gruppen MOLLI; för
deltagare med kroppsliga
funktionsvariationer som
kräver varmvatten.
Mer info kommer på vår
hemsida inom
kort: Ängelholms
Simsällskap - MOLLI
(simess.com)
Vi uppskattar alla
förfrågningar vi får kring
privatlektioner och försöker
möta er efterfrågan så gott vi
kan i mån av plats i simhall
samt tillgängliga
instruktörer.
Vi har under jul och nyår
skapat möjlighet för
erbjudande på just
privatlektioner! Ni kan läsa
mer om erbjudandet
här: Ängelholms Simsällskap
- SIMSKOLA (simess.com)

•

. Det är möjligt att boka vårens
första termin i baby-/minisim
Boka plats här: Bokning Ängelholms Simsällskap SportAdmin

•

Simskoleårets termin 2 är i full
gång, med uppehåll över jul och
nyår! (se utskickat schema över
tillfällen)
Läs mer här: Ängelholms
Simsällskap - SIMSKOLA
(simess.com)

•

Vecka 5 öppnar bokningen för
simskolans termin 3.
Varmt välkomna med er
bokning!

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Säsongen börjar gå mot sitt slut och har varit riktig rolig…
Vi har varit ute en del på tävlingar, tyvärr utan publik. Jag vill
därför rikta ett stort tack till er föräldrar som kör era barn till
tävlingarna. Simmarna har hittat en bra “team känsla”, dom har
hjälpt varandra under träning och tävling.
Vi har även under hösten äntligen haft möjligheten att arrangera
två egna tävlingar Rönneracet och Sum Sim Regional.
Tävlingarna blev utan publik, men med många nöjda simmare.
Vi tackar våra funktionärer att ni gjort detta möjligt, då egna
tävlingar är en viktig del av vår verksamhet som både ger
intäkter och möjligheten för simmarna att tävla på hemmaplan.
Tävlingskalendern för 2022 är på g, det kommer bli ett första
utkast.
Jultiderna ligger under respektive grupps kalender.
Ordinarie träningstider börjar gälla vecka 2 och tiderna kommer
komma upp i gruppernas kalender under vecka 50.
Julavslutning för tävlingssimmarna är lördag den 18/12 klockan
16.00-19.30.
Klubbmästerskapet kommer gå av stapeln måndagen den 20/12.
Tävlingssimmarna kommer att vara lediga 21–26/12.
God jul och Gott nytt år.
// Tränarna i Ängelholms Simsällskap

Datum att hålla koll på…..
•

20/12 Klubbmästerskap

•

20/12–7/1 uppehåll Simskola

•

31/1 kl. 11.00 Priobokning Vårterminen Simskolan Öppnar

•

2/2 Bokning Vårterminen Simskolan Öppnar

•

20/12 Bokning Medley öppnar

•

Ditec Swim Race 12-13 februari
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