
Boka simskola  
För att boka in sig på en kurs hos oss måste man först ha ett konto på vår hemsida. Har du inte ett konto skapar du 
ett konto genom att följa lathunden ”skapa konto för nya medlemmar”.  

När du har ett konto följer du denna lathund för att boka in er på simskola. Observera att ni endast kan boka in er på 
simskola när bokningen är öppen. Se hemsidan för mer information.  

1. Gå in på www.sodertornsim.se 

2. Klicka på ”boka simskola”  

3. Klicka på logga in för att boka 

4. Skriv in den e-postadress du har registrerad hos oss (den fakturan kommer till) 

a. Klicka på vidare 

5. Skriv in den engångskod du nu fått till din e-postadress 

a. Klicka på logga in 

http://www.sodertornsim.se/


6. Välj deltagare du vill boka in i simskolan 

7. Välj vilken simhall du vill boka simskola i 

a. Vi har simskola i Huddingehallen, Vårby Simhall och Torvalla simhall 

8. Klicka på den nivå du vill boka in dig i 

i. OBS! Nivåerna står i bokstavsordning, inte efter svårighetsnivå. 

b. Har du gått hos oss tidigare har du fått en rekommendation av ledarna gällande nivån för ditt barn  

c. Har du inte gått hos oss tidigare rekommenderar vi att du läser lathunden ”välja nivå” eller ringer 

kansliet för att tillsammans komma fram till rätt nivå. 

d. Förklaringar 

i. Grupp 

1. Namnet på gruppen 

ii. Platser 

1. Grön siffra 

a. Så många platser finns det 

lediga just nu 

2. Fullbokad 

a. Gruppen är i dagsläget 

fullbokad  

i. Man kan inte stå i kö till 

en grupp som är 

fullbokad 

iii. Start 

1. Gruppens startdatum 

iv. Slut 

1. Gruppens slutdatum 

v. Plats 

1. Den simhall simskolan äger rum 

  



9. Klicka på den grupp du vill boka in dig på 

a. Dubbelkolla så att gruppinformationen stämmer 

b. Läs texten i den ljusblå rutan. 

c. Klicka på boka 

i. När ni klickar på boka godkänner ni våra avbokningsvillkor 

10. Du är nu inbokad på gruppen 

a. Ett mail med grundläggande information om bokningen skickas nu till din e-postadress. 

b. Faktura och kallelse kommer närmare kursstart. 

11. Byte av grupp görs av kansliet. 


