
Umeå Simsällskap  

Ersboda Bad & Gym 
 

Hej och välkommen till USS:s minsim på Ersbodabadet 
 
Vi kommer att börja lördag 
(https://www.umesim.nu/baby-och-minisim/datum-for-baby-och-minisim/ 

När ni kommer till Ersbodabadet på lördagarna kommer kassan att vara stängd så det är bara 
gå in och byta om. Då jag kollar rening etc. innan första gruppen kommer jag att låsa upp 
dörren in till bassängen ca. 8:15, för resterande grupper är det bara att gå in i simhallen, en 
stund innan lektionens början.  

Den 1:a Lördagen: kommer vi att samlas (ombytta) inne i simhallen; vid fönstret på 
kortsidan av bassängen för lite information.  
Alla deltagare duschar hela kroppen (utan badkläder!!)  innan lektionens början.  
 
Medtag. Hänglås till skåpen i omklädningsrummen, handdukar, badkläder, DRYCK åt er 
och ert barn, ev.lite mat. 
 
För er med barn som fortfarande använder blöja ser vi gärna att era barn har, simblöjbyxor 
som går att spänna runt benen. Vi säljer byxor i kassan 149 kr (går att använda många 
gånger finns i flera storlekar), vill ni köpa dessa får ni prata med mig innan lektionens start. 
 
Målet med minsimmet är att barnen ska få vattenvana genom att leka i vattnet. Genom 
rörelse i leken upplever barnet vattnets egenskaper och vänjer sig vid det på ett naturligt sätt. 
Lekarna och övningar har alla ett syfte som är att uppnå vattenvana, vilket innebär att barnet 
behärskar samtliga moment i Simningens ABC. Andas, doppa, glida, hoppa, balansera, 
förflytta, rotera, flyta.  
Jag kommer under kursens gång gå igenom dessa moment och beroende på vana sedan 
innan så kommer man klara de olika momenten olika fort. Vissa på en kurs, andra flera 
kurser. Jag kommer att instruera i första hand er föräldrar, som får hjälpa barnen att uppnå 
målen.  
När man sedan har vattenvana kommer man börja simma. Vid frågor under kursen så är det 
bara att fråga, under lektionen alt att man maila. 
 
Varmt välkomna! 
 
Maria Johansson baby/minsimsinstruktör  
uss.mariaj@gmail.com  
 
Simningens ABC 
                                                                                                           Vattenvana är alltid en  
                                                                                              förutsättning för att lära sig 
                                                                                                             simma. 
                                                                                                 Det är, oavsett ålder första  
                                                                                                    steget mot simkunnighet 

 

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


Umeå Simsällskap  

 
 
 

Hej och välkommen till USS:s minsim på Navet 
 
Vi kommer att börja onsdag 
(https://www.umesim.nu/baby-och-minisim/datum-for-baby-och-minisim/ 

När ni kommer till Navet på onsdagarna, hämtar ni ett band i kassan. Finns i lådan som det 
står simskola på, med den kommer ni in till omklädningsrummen och kan låsa ert skåp med.  

Den 1:a Onsdagen: kommer vi att samlas (ombytta) inne i multibassängen, gå till vänster när 
ni kommer från omklädningsrummet och gå till multibassängen som finns i ett eget rum till 
vänster ungefär mitten av badet. simhallen;  för lite information.  

Alla deltagare duschar hela kroppen (utan badkläder!!)  innan lektionens början.  
 
Medtag. Handdukar, badkläder, DRYCK åt er och ert barn, ev.lite mat. 
För er med barn som fortfarande använder blöja ser vi gärna att era barn har, simblöjbyxor 
som går att spänna runt benen.  
 
 
Målet med minsimmet är att barnen ska få vattenvana genom att leka i vattnet. Genom 
rörelse i leken upplever barnet vattnets egenskaper och vänjer sig vid det på ett naturligt sätt. 
Lekarna och övningar har alla ett syfte som är att uppnå vattenvana, vilket innebär att barnet 
behärskar samtliga moment i Simningens ABC. Andas, doppa, glida, hoppa, balansera, 
förflytta, rotera, flyta.  
Jag kommer under kursens gång gå igenom dessa moment och beroende på vana sedan 
innan så kommer man klara de olika momenten olika fort. Vissa på en kurs, andra flera 
kurser. Jag kommer att instruera i första hand er föräldrar, som får hjälpa barnen att uppnå 
målen.  
När man sedan har vattenvana kommer man börja simma. Vid frågor under kursen så är det 
bara att fråga, under lektionen alt att man maila. 
 
Varmt välkomna! 
 
Maria Johansson baby/minsimsinstruktör  
uss.mariaj@gmail.com  
 
Simningens ABC 
                                                                                                           Vattenvana är alltid en  
                                                                                              förutsättning för att lära sig 
                                                                                                             simma. 
                                                                                                 Det är, oavsett ålder första  
                                                                                                    steget mot simkunnighet 
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