
   

   
 

Vår verksamhet i Torvalla simhall 

Simskola 
 Ca 4 barn per ledare 

 Ca 16 tillfällen per termin* 

 I snitt, ca en termin per nivå 

 

Slutmål med simskolan: 

 Simkunnighet (200 meter simning varav 50 meter på rygg) 

 Sammansatt ryggsim 

 Sammansatt bröstsim 

 Sammansatt crawl 

 Dyka 

*Vi kan tyvärr inte garantera 16 tillfällen på grund av omständigheter som vi inte kan 

påverka (exempelvis akuta bassängproblem). Vi försöker alltid hitta ersättningstillfällen för 

drabbade grupper, men eftersom det är ont om bassängtid är det ingen garanti.  

 

Simgrupp                    Huvudmål 

Baddaren              -      Vattenvana 

Sköldpaddan         -      Flyta 

Silverpingvinen    -      Simma 10 meter på grunt vatten 

Guldpingvinen     -      Simma 10 meter på rygg och mage, på djupt vatten 

Fisken                  -      Simma 25 meter på rygg och mage 

Hajen                   -      Simma 200 meter varav 50 meter på rygg 

 

Hur vi jobbar: 

Lilla bassängen:   

 ca 4 ledare och max 16 barn 

 Samling utanför glasdörren 

 10 min uppvärmning/upprop 

 30 min vattentid 

Vi har ett lugnt tempo för att alla barn ska känna sig bekväma i vattnet och så fort som möjligt 

vara redo för att simma i den stora bassängen. Vi gör detta genom lekar, nivåanpassade 

övningar och individuell feedback. 



  

 
 

   
 

Stora bassängen:   

 2 ledare och max 8 barn 

 Första gruppen på dagen 10 min uppvärmning/upprop 

 Övriga grupper 5-8 min uppvärmning/upprop 

 30-35 min vattentid 

I stora bassängen jobbar vi med mindre grupper och strävar mot simkunnighet. Vi delar upp 

vår 25-meterbana i två, med hjälp av en plattform. Guldpingvinerna simmar på det grundare 

och Fiskarna på det djupa. Hajarna simmar på en helbana. Vi lägger mycket vikt på att utveckla 

barnens teknik i simningen genom nivåanpassade övningar och individuell feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
 

Baddaren 

Mål: 

 Hoppa från kant med hjälp av instruktör 

 Glida på mage med flytredskap och/eller hjälp av instruktör 

 Bubbla med munnen i vattenytan 

 Doppa huvudet 

 

Vi övar också på: 

 Benspark på kant 

 

Lektionsupplägg: 

Ett exempel 

På land: 

10 min     upprop/uppvärmning 

I vattnet: 

8 min       uppvärmningslek 

5 min       doppalek i ring 

2 min       bubbla med planeter 

10 min     vattenvaneövningar 

5 min       samling i ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sköldpaddan 

Mål: 

 Hoppa från kant 

 Glida på mage med flytredskap 

 Bubbla med näsan under vattnet 

 Sparka på mage med flytredskap 

 Sparka på rygg med flytredskap 

 Flyta på rygg 

 Rotera från ryggläge till magläge i 

flytposition 

 

Vi övar också på: 

 Sitta på botten 

 

Lektionsupplägg: 

Ett exempel 

På land: 

10 min     upprop/uppvärmning 

I vattnet: 

10 min     uppvärmningslek 

5 min       flyta och rotera 

5 min       sparka på rygg 

2 min       glida på mage 

3 min       sparka på mage 

5 min       samling i ring       



  

 
 

   
 

Silverpingvinen 

Mål: 

 Hoppa från kant 

 Glida på mage utan flytredskap 

 Sparka på mage utan flytredskap 

 Sammansatt ryggsim 

 Bröstbentag på kant 

 Simma 10 meter på grunt vatten 

 

Vi övar också på: 

 Glida på rygg med flytredskap 

 

Lektionsupplägg: 

Ett exempel 

På land: 

10 min upprop/uppvärmning 

I vattnet: 

5 min     simma valfritt och pumpen 

5 min     sparka på rygg 

5 min      sammansatt ryggsim 

5 min     sparka på mage, olika övningar 

5 min     glida på mage och rygg 

5 min     samling i ring 

 

 

 

 

 

 

 

Guldpingvinen 

Mål: 

 Hoppa på grunt vatten 

 Sammansatt ryggsim 

 Bröstbentag med flytredskap 

 Sparka på mage med flytredskap 

samt sidoandning 

 Simma 10 meter på djupt vatten, på 

mage 

 Simma 10 meter på djupt vatten, på 

rygg 

 

Vi övar också på: 

 Crawlarmtag  

 

Lektionsupplägg: 

Ett exempel 

På land: 

8 min upprop/uppvärmning 

I vattnet: 

2 min     doppalek 

5 min     sparka på mage med andning 

5 min     sparka på mage med armtag 

5 min     sammansatt crawl 

5 min     bröstbentag 

5 min     simma valfritt simsätt 

5 min     hoppa från silverplatta 

 



   

   
 

Fisken 

Mål: 

 Sammansatt ryggsim 

 Sammansatt crawl 

 Bröstbentag med flytredskap 

 Simma 25 meter på mage 

 Simma 25 meter på rygg 

 Dyka från hög kant 

 

Vi övar också på: 

 Bröstsimsarmtag 

 Bröstsimsandning 

 

Lektionsupplägg: 

Ett exempel: 

På land: 

8 min upprop/uppvärmning 

I vattnet: 

5 min     simma valfritt simsätt 

5 min     bröstbentag 

4 min     sparka på rygg 

5 min     sammansatt ryggsim 

5 min     sammansatt crawl 

8 min     dyka   

 

 

 

 

Hajen 

Mål: 

 Sammansatt ryggsim 

 Sammansatt crawl 

 Sammansatt bröstsim 

 Simma 200 meter varav 50 på rygg 

 Dyka från pall 

 

Lektionsupplägg: 

Ett exempel 

På land: 

8 min     upprop/uppvärmning 

I vattnet: 

8 min     simma valfritt simsätt 

5 min     sammansatt crawl 

5 min     bröstbentag 

4 min     genomgång av bröstsimsarmtag 

på grunda sidan 

5 min     sammansatt bröstsim   

5 min     dyka 

 

 

*Vi kan tyvärr inte garantera 16 tillfällen på grund av omständigheter som vi inte kan 

påverka (exempelvis akuta bassängproblem). Vi försöker alltid hitta ersättningstillfällen för 

drabbade grupper, men eftersom det är ont om bassängtid är det ingen garanti.  

 



  

 
 

   
 

Teknikskola 

Brons 

Mål: 

 Sammansatt ryggsim  

 Sammansatt crawl  

 Sammansatt bröstsim  

 Fjärilskickar  

 Streamline 

 Dyka från pall 

 Volt i vattnet 

 Undervattenskickar 

 

Vi övar även på:  

 Tävlingsstarter (inför södertörnaren) 

 Testar på olika farter 

 Utskjut 

 Målgångar  

 

Silver 

Mål:  

 Undervattensdelen av fjärilsarmtaget med kickar 

 Bröstsimsvändning  

 Crawlvändning  

 Ryggsimsstarter 

 Dubbeldrag 

 Maxfart 

 

Vi övar även på:  

 Tävlingsstarter (inför södertörnaren) 

 Farthantering 

 Utskjut 

 Uppgång, hur vi bryter vattenytan efter start och vändning 

 Målgångar 

 



   

   
 

Guld & U-grupper 

Mål: 

 Sammansatt fjärilsim  

 Hantera fart 1-5 

 Uthållighet  

 Vändningar i alla simsätt och medley  

 

Vi övar även på:  

 Tävlingsstarter 

 Undervattensjobb 

 Uppgång, hur vi bryter vattenytan efter start och vändning 

 Målgångar 

 Tävlingsslopp 

 

Vi garanterar tyvärr inget ersättningstillfälle eller ekonomisk ersättning vid utebliven 

träning i teknikskolan.  


