
 Umeå Simsällskap 

            Ersboda bad och gym  

Hej och välkommen till USS:s babysim nybörjare på Ersbodabadet.  

Vi kommer att börja kursen enligt datum på hemsidan 
https://www.umesim.nu/baby-och-minisim/datum-for-baby-och-minisim/ 

När ni kommer till Ersbodabadet på er kursdag, så är det bara att gå in och byta om. Vid 
första tillfället kommer vi att samlas (ombytta) inne i simhallen; vid fönstret på kortsidan 
av bassängen. Ni föräldrar duschar hela kroppen även håret ( utan badkläder!! ) och 
byter om, baby behöver inte duscha förrän de kan krypa in i duschen. Ert barn kan 
gärna ha en liten body/något på sig vid första tillfället, då det drar lite vid fönstret.  

Er babysimsinstruktör kommer att informera lite, om allmänna saker och kursen 
upplägg, sedan får ni gärna ställa frågor! Sedan klär ni på ert barn, ”simblöjbyxa” (en 
som går att spänna både runt benen och magen, vi säljer i kassan 149 kr (går att 
använda många gånger finns i flera storlekar), om någon är intresserad. De flesta 
barnbutiker har sådana ser ut som en vanlig simbyxa dvs är ingen blöja, kallas bara 
så). Vi smyger ner i bassängen. Detta pass blir lite kortare, men barnet har mycket nytt 
att bearbeta och vi vill ju att de ska orka byta om också.  

Medtag. Flera handdukar, badkläder, DRYCK åt er och ert barn, ev.lite mat. 
Hänglås till skåpen i omklädningsrummen.  

Skötbädd finns i omklädningsrummet. Barnstolar, bumbostolen, tvål/schampo finns i 
duschrummet. Vagnar får inte tas med in i omklädningsrummet, medtag alt köp 
hänglås och lämna vagnen i vindfånget.  

Varmt välkomna!  

Maria J Nyström: babysimsinstruktör, ansvarig baby/minsim i Umeå SS 
uss.mariaj@gmail.com  

Marlene Stavbom: babysimsinstruktör, ansvarig Ersbodabadet 
uss.ersboda@gmail.com  

 

https://www.umesim.nu/baby-och-minisim/datum-for-baby-och-minisim/


 Umeå Simsällskap 

              på Navet  

Hej och välkommen till USS:s babysim nybörjare på Navet. 

Vi kommer att börja kursen enligt datum på hemsidan 
https://www.umesim.nu/baby-och-minisim/datum-for-baby-och-minisim/ 

När ni kommer till Navet på er kursdag, så är det bara att ta ett band i simskolelådan 
och gå in och byta om. Vid första tillfället kommer vi att samlas (ombytta) inne i 
multibassängen i simhallen;När ni kommer ut från duschen tar ni vänster går en bit och 
sedan dörren till vänster ungefär vid mitten av äventyrsbassängen.  

Ni föräldrar duschar hela kroppen även håret ( utan badkläder!! ) och byter om, baby 
behöver inte duscha förrän de kan krypa in i duschen. Ert barn kan gärna ha en liten 
body/något på sig vid första tillfället, så inte blir kalla innan lektionen.  

Er babysimsinstruktör kommer att informera lite, om allmänna saker och kursen 
upplägg, sedan får ni gärna ställa frågor! Sedan klär ni på ert barn, ”simblöjbyxa” (en 
som går att spänna både runt benen och magen. De flesta barnbutiker (och ersboda 
badet) har sådana ser ut som en vanlig simbyxa dvs är ingen blöja, kallas bara så). 
Vi smyger ner i bassängen. Detta pass blir lite kortare, men barnet har mycket nytt att 
bearbeta och vi vill ju att de ska orka byta om också.  

Medtag. Flera handdukar, badkläder, DRYCK åt er och ert barn, ev.lite mat.  

Skötbädd finns i omklädningsrummet. Barnstolar och ev bumbostolen finns i 
duschen.  Vagnar får inte tas med in i omklädningsrummet, medtag alt köp hänglås 
och lämna vagnen på speciella stället i entre´n.  

Varmt välkomna!  

Maria J Nyström: babysimsinstruktör, ansvarig baby/minsim i Umeå SS 
uss.mariaj@gmail.com  

 

https://www.umesim.nu/baby-och-minisim/datum-for-baby-och-minisim/

