Träna för att
tävla

Att börja simma hos SS Iden
Det kan vara svårt att veta vilken grupp man egentligen ska anmäla sig
till när man vill börja simma. Våra grupper är inte indelade efter ålder,
utan efter var man är i sin simutveckling.
Simskolan är för barn som ska lära sig att simma, målet är simkunnighet
och all undervisning är utformad därefter. Med hjälp av lekar, sånger,
övningar och kunniga siminstruktörer är våra deltagare simkunniga när
de gått sista steget i simskolan, teknikhaj.
Trots att simskolans mål är simkunnighet, genomsyras klubben av vårt
stora intresse, tävlingssimning. Därför har vi också som mål att väcka ett
intresse hos barnen att vilja fortsätta simma, och då för att prestera!
Teknikhaj har därför en naturlig fortsättningsgrupp, Teknikskola Silver,
som är vår första tävlingsgrupp.
Till Teknikskola Silver ska man anmäla sig ifall man vill hålla på med
simning som sport. Det spelar ingen roll om man endast kan simma ett
simsätt, för här tränar vi teknik, uthållighet och lär oss konsten att lära
sig träna.

Vår verksamhet, en överblick

SIMSKOLA
Vi har 8 olika nivåer från minisim till teknikhaj. Information om våra grupper finns på sidan simskola på vår hemsida. Vi har även
en grupp för barn med speciella behov, delfingruppen.
SS Iden följer en läroplan som heter simlinjen och är utformad av Svenska simförbundet, och tillsammans har tränarna satt sin
egen touch på den. Vi vill bygga en stadig grund med säkerhet i fokus för barnens fortsatta liv i och omkring vatten.
Vår simskola är indelad i 3 olika sorters grupper, 30 minuters, 45 minuters och 60 minutersgrupper. Och totalt har vi 9 olika
nivåer. Vi vill ha en smidig övergång mellan grupperna, därför har en tränare alla grupper inom en nivå. Då blir man expert på
kraven, innehållet och målen i den typen av grupp. Även hur barnen i den åldern lär sig bäst, fungerar tillsammans och hur man
ska hjälpa dem att nå målen.

Tävlingsverksamhet
Vi har 4 tävlingsgrupper, Teknikskola silver, Teknikskola guld, T1 och T2.
Det är viktigt att simningen alltid är något glädjefyllt för barnen, samtidigt som man tränar för att prestera. Vi vill nå våra mål,
och barnen ska vara motiverade att nå sina. Med hjälp av våra duktiga tränare hoppas vi att skapa ett livslångt intresse för
simning.
Vill man börja simma i någon av våra tävlingsgrupper är det bäst att ta kontakt med kansliet, så bestämmer vi sedan vilken
grupp som passar bäst.

Vuxenverksamhet
Vi har 4 olika grupper i vår vuxenverksamhet. Vuxencrawl för vuxna som vill lära sig simma crawl, vuxensim för de som vill
utveckla sin teknik, simskola för nyanlända vuxna kvinnor och simskola för nyanlända vuxna män.
Att träna även i vuxen ålder är viktigt, och simning är den perfekta träningen. Det är skonsamt mot leder och skelett samtidigt
som man aktiverar hela kroppen. Man kan simma hela livet. Och i våra vuxengrupper sker all träning under ledning av en
tränare, man sätter sina egna mål och tränar för att nå dem.

