
       

Kursen ”Gilla vatten” är till för barn som går i klass 5 eller 6 och som är rädda för att vara  
i vatten och inte kan simma. Målet är att barnen efter kursen ska känna sig tryggare i  
vatten och bli mer vana med vatten. 

Kursen är gratis och hålls på Lundbybadet 
Det är utbildade instruktörer från idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad  
som leder kursen.  

Intensivkurs – En timme per dag under totalt tio dagar
Det är en intensivkurs som betyder en timmes kurs om dagen i totalt tio dagar.

Vi startar kursen onsdag 18 maj och slutar tisdag 31 maj.

Kurs 1 Kurs 2

Onsdag 18 maj 15-16 16.15-17.15

Torsdag 19 maj 15.30-16.30 16.45-17.45

Fredag 20 maj 15-16 16.15-17.15

Måndag 23 maj 15-16 16.15-17.15

Tisdag 24 maj 15-16 16.15-17.15

Onsdag 25 maj 15-16 16.15-17.15

Torsdag 26 maj 15.30-16.30 16.45-17.45

Fredag 27 maj 15-16 16.15-17.15

Måndag 30 maj 15-16 16.15-17.15

Tisdag 31 maj 15-16 16.15-17.15

             
Mer information på andra sidan - VÄND
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Det här är inte en kurs för barn som redan kan simma, 

utan för de barn som är rädda eller otrygga i vatten.  

Anmäl ditt barn senast torsdag 28 april  
Du kan anmäla ditt barn via e-post till: ninni.hagman@ioff.goteborg.se 
Det finns bara 12 platser per grupp så det finns risk att inte alla som vill får plats. 
De som anmäler sig först får plats först. 
 

Skriv i anmälan:
•	 Barnets namn och ålder
•	 Namnet	på	barnets	skola
•	 Namn	och	telefonnummer	till	dig	som	är	förälder	
•	 Om	ni	vill	väljer	kurs	1	eller	kurs	2

Måste delta alla dagar  
De barn som får plats på kursen måste vara med på kursen alla dagar. Om barnet blir sjukt 
så skicka e-post till Ninni så snart ni kan och berätta om ni inte kan komma. 

Har du frågor om kursen?
Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Lundbybadet eller Kärra simhall. 
Du kan också skicka frågor på e-post till: ninni.hagman@ioff.goteborg.se eller  
anette.bergstrom@ioff.goteborg.se

      

Gilla vatten!
Idrott & förening

www.goteborg.se


