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Ny simhall
Simhallen på Lugnet har nått slutet på sin tekniska livslängd. Om det råder inget 
tvivel. Arbetet med att skapa Faluns nya simarena fortgår. Politikerna i Falun 
beslutade tidigare i somras om inriktning och behov för den nya simhallen. Där 
kan man läsa följande:
* Simhallen skall innehålla ett attraktivt familjebad. 
* Simhallen skall innehålla minst en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar 
botten och teknik för att snabbt kunna reglera vattentemperaturen. 
* Simhallen skall innehålla en 25-metersbassäng med 10 stycken 2,5-metersbanor 
samt en 25-metersbassäng med minst 7 stycken banor i eget rum. 
* Befintligt utebad behålls med möjlighet till samtidig drift som simhallen. 
* Omklädningsrum och entréfunktioner utformas så att genderneutralitet erhålls 
och goda möjligheter för sektionering skapas. 
Falu SS har medverkat i dialogen och är positivt inställda till ovanstående. 
Förslaget har dock ifrågasatts då det dök upp ett “billigare” alternativ som innebär 
att bygga in utebadet. Definition av utebad och innebörden av ordet ”billigare” har 
sedan dess varit i fokus. Detta är ur Falu SS perspektiv olyckligt då det bromsat 
upp processen och riskerar att försena den nya simarenan. 
Alla vi som älskar vattenaktiviteter längtar efter en ny simhall och mer utrymme. 
Vi står återigen inför öppnande av en ny bokningsperiod. Vi vet att platserna 
kommer ta slut på under en minut och vi kommer att behöva neka barn och vuxna 
att ta del av vår verksamhet. 

Det är tydligt att ett nytt bad på Lugnet ligger flera år fram i tiden.  Falu SS 
kämpar envetet vidare för att hitta en lösning som kan ge oss mer vattenyta redan 
nästa höst. Vi behöver hjälp och stöd i den processen. Läs mer om det under 
rubriken Simtält i detta nyhetsbrev. 

Tomas Viker
Klubbchef



Sum-Sim regionsfinal

Falu SS arrangerade helgen den 11-12 november 
regionsfinalen i svenska ungdomsmästerskapen. Sum-
Sim reg har ett speciellt upplägg då regionsfinaler 
arrangerades samtidigt på 6 olika platser i Sverige 
(Härnösand, Falun, Stockholm, Jönköping, Göteborg 
och Ystad).
Efter varje avslutad gren presenterades vilka simmare 
som tagit sig vidare till den stora Riksfinalen i 
Eskilstuna den 8-10 december. Under helgen 
avverkades över 1500 starter fördelat på över 300 
simmare.
Mängder av personliga rekord slogs av våra 
ungdomar. Unga FSS-simmerskan Julia Lindgren var 
den simmare som var närmast att kvalificera sig till 
riksfinalen. Ett pers på 8 sek på 400 frisim räckte till en 
17:e plats i Sverige och därmed är Julia första reserv till 
riksfinalen. Vi håller tummarna att hon får simma i 
Eskilstuna den 8-10 december!

Tack alla funktionärer och föräldrar som hjälpte till 
under helgen!



Grattis Max och Olle!

Falu Simsällskaps duktiga vattenpolo-
spelare Max Ekblad och Olle Lindgren blev 
uttagna till landslagstruppen i 
vattenpolons U15-lag. Den 24-26 november 
deltog de i Nordiska och Baltiska 
Mästerskapet med lag från Sverige, 
Danmark, Finland, Lettland och Litauen. 
Turneringen spelades i Alytus, Litauen.

Sveriges lag U15 vann samtliga matcher i 
grundomgången, och mötte under söndagen 
Danmark i finalmatchen. En match som blev 
rysligt spännande och jämn! Efter full tid stod 
det 8-8 och matchen fick avgöras på straffar. 
Danmark vann den fighten och därmed gick 
silvret till Sverige. En mycket fin insats av 
Sveriges lag med faluspelarna Olle och Max!

Klicka här för 
att kolla på alla 
matcherna!



Bokning av nästa 
termins kurser

Tisdagen den 12 december kl 
20:00 öppnar vi 
förtursbokningen till våra 
simskolor och vuxencrawl.  
Ordinarie bokning öppnar 
den 18 december kl. 20:00. 
Simskolorna för barn startar 
under vecka 3. 
Vuxencrawlkurserna startar 
under vecka 4.
Boka din plats här…

Julavslutning med morgondagarlagkapp

Falu Simsällskaps Julavslutning blir i år måndagen den 11 december kl. 
18:00 - ca 20:00. Ta med mormor, morfar, farmor, farfar och alla andra 
som är intresserade till Lugnets simhall. Inträde kostar en bingolott.
Samling för pologruppen och simidrottsgruppen kl 17:45 inne i 
mellanbassängen.
Samling för övriga aktiva sker inne vid mellanbassängen kl. 18:15.
Det blir en lagkappsfest utan dess like då hajbarn, simidrottsgruppen, 
vattenpolo, tävlingsgrupperna och masters mixas.

Kallelse till extra 
årsmöte

Samtliga medlemmar i Falu SS 
inbjuds härmed till ett extra 
årsmöte. Datum: Måndag 11 
December 2017. Tid: 19.30. 
Plats: Lugnets simhall, Falun.
Föreningens styrelse har tre 
vakanta platser och har 
beslutat att utlysa ett extra 
årsmöte för att genomföra 
fyllnadsval till dessa platser.
Läs hela kallelsen här...



Simning för 
funktionsnedsatta

En gång per vecka, onsdagar kl 15-16 samlas en 
grupp mycket entusiastiska simmare i Lugnets 
simhall. Gruppen för simmare med 
funktionsnedsättning leds av Elias Svensson och 
Mattias Sallén Lennerthson. Träningen har 
tidigare haft ett fokus på motionssimning, men nu 
har en av de aktiva uttalat ett önskemål om mer 
tävlingsinriktad träning också. Något som vi 
självfallet försöker tillmötesgå. Simtränare Elias 
Svensson har varit på en utbildning som handlade 
om NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). 

”De pratade mycket om bemötande av aktiva med 
ADHD, ADD och Aspergers syndrom. Bemötandet 
och upplägg av träning/aktiviteter för alla typer av 
funktionsnedsättning är väldigt viktigt för att 
kunna inkludera funktionsnedsatta i föreningar. 
Målet är att det inte skall finnas några 
paraförbund utan att alla skall tillhöra samma 
förening och där blir bemötandet en viktig del i 
det”, säger Elias.

Intresserade aktiva ungdomar är välkomna att 
höra av sig till oss på kansli@falusim.se för mer 
information. I dagsläget kan vi bara ta emot aktiva 
som kan simma. På riksplanet händer det också 
saker då Parasportförbundet och Svenska 
Simförbundet har gemensamt tagit ett 
inriktningsbeslut om att integrera parasimningen 
in i Svenska Simförbundet.



Simtält – vägen till utveckling
Falu SS vision är att erbjuda vattenaktiviteter för alla som vill. Vi vill skapa och 
erbjuda nya verksamhetsformer i och på vatten. I väntan på en ny simhall har 
vi sedan två år tillbaka arbetat med en lösning som innebär att vi kan utnyttja 
utebadets bassänger även vintertid. Detta genom en tältlösning (Airdome). Av 
reningstekniska skäl är det inte möjligt att sätta ett tält över 50m bassängen. 
Därför har vi nu landat i ett mindre tält som anläggs över utomhusbadets 
mellanbassäng. Måttet på den bassängen är 25x11m och djupet ca 1 meter, 
vilket lämpar sig mycket väl till all vår simundervisning. En Airdome är en 
tältlösning som hålls uppe genom övertryck – jmfr med en ballong. Airdomen 
förankras och monteras på en ringmur, som grävs ner i marken och är dold, 
runt bassängen. Genom en anslutande uppvärmd gångtunnel nås 
omklädningsrummen under Actic. Någon liknande tälthall för 
vattenverksamhet finns inte i Sverige. En tältlösning är en mycket 
kostnadseffektiv och nyskapande lösning som kommer ge stor effekt inom 
flera olika områden i vår verksamhet. 

Hur kan ett tält över mellanbassängen vara av intresse för Falu SS?
• Det ger oss snabbt tillgång till mer vattenyta som i sin tur ger oss möjlighet 

erbjuda fler barn möjlighet att delta i vår verksamhet. När det nya badet i 
framtiden står klart har vi växt in i en större kostym och står redo.

• Det ger oss en Plan B om befintligt inomhusbad skulle drabbas av 
driftsstörningar. Processen med det nya badet kan då fortlöpa i lugn och ro 
utan akuta och kostsamma nödlösningar måste till.

• Det ger oss möjlighet att marknadsföra oss mot nya målgrupper.

Utmaningen ligger i att hitta en finansieringslösning som inte äventyrar hela 
föreningens ekonomi. Här är vi i stort behov att hjälp både finansiellt men 
även kunskapsmässigt och materiellt stöd. Hur kan du som medlem bidra 
att detta blir verklighet? Skicka ett mail till tomas@falusim.nu och berätta!



På gång

• v. 48: Simskoleavslutningar
• 11 december: Luciaavslutning och morgondagarlagkapp
• 12 december kl 20:00: Förtursbokning öppnar
• 16 december: Poolkamp i Falun 
• 18 dec kl 20:00: Bokningen öppnar för VT 2018. 

Jullovsträning för T-grupper och Polo – se separat 
utskick

• v.3: Terminsstart för simskolan
• v. 4: Terminsstart Vuxencrawl


