
Det är otroligt viktigt att ni väljer rätt nivå. Anmäler ni barnen till en för svår nivå kan vi inte garantera att 
det går att byta grupp till en enklare grupp och ni kommer inte få gå kvar i den för svåra gruppen. Väljer ni 
en för enkel nivå kan vi inte heller då garantera att det finns plats i den högre nivån men då kan ni gå kvar i 
den nivån man är anmäld till terminen ut.  
 

Förkunskapskrav  

Undervisningsbassängen  

 Baddaren  
o Inga förkunskapskrav krävs men barnen måste fylla fyra år under terminen.  

 Sköldpadda.  
o Glida: Ha armarna i sträckt läge framåt och ansiktet ner i vattnet samtidigt som man trycker 

ifrån botten och låter sig bäras av vattnet (typ delfindyk)  
o Doppa: Obehindrat kunna doppa huvudet under vattnet utan simglasögon eller hålla för 

näsan  
o Bubbla: blåsa ut luft under vattnet  
o Hoppa: Kunna hoppa ner på grunt vatten utan stöd från vuxen  

 Silverpingvinen  
o Flyta: Ligga på rygg och flyta utan hjälpmedel i fem sekunder  
o Rotera: Ligga på rygg och flyta utan hjälpmedel och därefter vända sig till mage utan att ta 

stöd av kanten eller botten  
o Simning: Simma (utan krav på teknik) någon meter på mage och rygg. (Simma under vattnet 

är okej)  
 
Stora bassängen (all undervisning sker på djupt vatten)  

Att göra en anmälan till Guldpingvinen, fisken och hajen är något svårare då det utöver distanskraven så 
tillkommer krav på teknik i alla simsätt. Är ni det minsta osäkra vänligen kontakta oss så kan vi tillsammans 
diskutera vilken nivå som är bäst för ert barn.  
 

 Guldpingvinen  
o Simma 10 m på grunt vatten utan flythjälpmedel  
o Simma ca 5 m på mage och rygg med balanserad teknik  

 Fisken  
o Simma 10 m på bröstsim på djupt vatten utan flythjälpmedel  
o Simma 10 m crawl på djupt vatten utan flythjälpmedel  
o Simma 10 m på rygg på djupt vatten utan flythjälpmedel  
o Hoppa i själv på djupt vatten  

 Hajen  
o Simma 50 m valfritt simsätt  
o Simma 25 m ryggsim bröstsim och crawl tekniskt korrekt  
o Dyka från kanten  

 Teknikskolan  
o Simma 200 m valfritt simsätt  
o 25 m teknisk korrekt simning i alla simsätt  
o Dyka ifrån pall  

 


