
 

Verksamhetsplan 2021 
Simning: 

Träning: Enl. schema och anpassat efter Coronaepidemin. 

Tävlingar: Kommer att läggas upp när de börjar hållas igen.  

Läger: Läger i Vännäs för Elit, A, B, C och D gruppen. Dagläger för E och tekniksimskola 

Arrangemang: Swim of Hope 

Hemmatävlingar: Umestänket har utgått, NM/Arena Open, Bästa 2-4:an (nybörjartävling), höst 
nybörjartävling, Umeracet och KM. Dessa tävlingar kommer att genomföras om omständigheterna 
tillåter och kan komma att ta en annan form.  

Öppet vatten: 

Träning: Enl. schema, mestadels i Nydalasjön 

Tävlingar: Vansbro, Sollefteå, Umeälvssimmet och öppet vatten SM i Stockholm 

Läger: tillsammans med träningsgrupper 

Arrangemang:  Öppet-vattenkurs, Umeälvssimmet 

Triathlon: 

Träningar: Enl. schema. Planerar en sommarsäsong. 

Läger: inget planerat i år, men om det går kommer NIU triathleterna att åka till Playitas, Spanien 
under hösten. 

Arrangemang: Tri4fun sommarträning på Nydalaområdet. 

Tävlingar: Duathlon SM i Arlanda 1 maj , Svenska cupen, Hallsta triathlon 30 maj, Linköping triathlon 
SM 8 augusti, Stockholm triathlon 29 augusti. 

Vattenpolo:  

Träningar: Enl.schema 

Läger: Inget planerat i år 

Tävlingar: Samarbete med olika föreningar för att kunna skicka våra spelare på cuper under året, 
beroende på om/när dessa cupper kommer att gå. 

Arrangemang: Swim of Hope 

 

Simskola: 

Verksamhet på Navet: måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar.  



 
På Ersboda bad: måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar. 

I Robertsfors: fredagar. 

Simskolan löper över två terminer med 15 gånger.  Vårens simskola är igång, fast startade 2 veckor 
efter planerad start. Baby, mini och vuxensim löper över 3 terminer med 10 gånger. På Ersboda har 
vinterterminen 20/21 flyttats med start den 25 januari 2021. Vi planerar att genomföra en till termin 
på våren. På Navet har all vuxenverksamhet tillsvidare ställts in. Och terminen vinter 20/21 har ställts 
in för baby/mini/vuxensim på Navet och återbetalats. Det ser inte ute som det kommer att vara 
möjligt att genomföra en vårtermin för dessa grupper på Navet. På grund av förseningar/inställd 
verksamhet så kommer även sommarsimskolan att påverkas. Just nu ser det ut som det kommer att 
bli 1 termin färre mot de 4 omgångar som vi brukar köra i vecka 21-22, 23-24, 25-25 och 32-33. Så i år 
blir minst vecka 21-22 inställd.  

Ersboda bad och gym: 

Kommer att bedriva simundervisning för simskola, baby och minisim, ha uthyrningar och öppet bad 
när restriktionerna gör det möjligt.  


