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Polohäng vid Faluns badstränder!

Vattenpolo har alltid varit en betydelsefull del av Falu SS. Redan 1936 bärgades det 
första DM-tecknet till föreningen. På ungdomssidan har klubben vid ett flertal 
tillfällen genom årens lopp haft ett av Sveriges bästa lag. Idag är tyvärr Falu SS den 
enda föreningen i Dalarna som bedriver vattenpolo. När nuvarande simhall byggdes 
1972 innebar det ett rejält lyft för vårt vattenpololag och under 1980-talet blev 
klubben mycket framgångsrik på ungdomssidan med profiler som Jonas & Mats 
Lennerthson, Mats Norrström, Joakim Pettersson m fl. Flera av dessa spelare verkar 
idag som ledare i vår poloverksamhet.

Polon är med andra ord starkt förankrad i vår
förening. I sommar kommer Falu SS finnas
på plats vid flera av Falu kommuns badplatser.
Utrustade med polobollar och poolkamps-
planer kommer våra ledare erbjuda
badbesökarna möjlighet att prova på
vattenpolo.
Håll utkik på föreningens hemsida eller
facebooksidor för mer information.

Jag är övertygad om att desto bredare utbud av vattenaktiviteter vi kan ge våra barn 
desto större är chansen att barnen hittar ”sin grej” i vattnet. För till syvende och sist 
är det viktigaste av allt att vi kan inspirera till ett livslångt tränande – gärna i vattnet!

Sköna, blöta och varma sommarhälsning önskar
Tomas Viker
Klubbchef



Nelly kvalade
till Sum-Sim!

Nelly Antlöv svarade för en stark 
prestation på distansen 200 
bröstsim när hon slog ett prydlig 
personligt rekord med över 7 
sekunder. Tiden var så pass bra att 
hon dessutom klarade kvalgränsen 
för sommarens Sum-Sim i Malmö.
Förutom Nelly deltar även Frida 
Lannhard från FSS.

Lycka till Nelly och Frida!



Lyckad intensivsimskola 
för baddarna! 

Vi är glada att Falu kommun lät oss 
vara kvar inne under två veckor i 
slutet av maj så vi kunde köra 
intensivsimskola. Den blev väldigt 
lyckad och nu längtar alla barn och 
simskoleledare till sommarens 
intensivsimskolor som kör igång efter 
midsommar.
Hoppas vi ses i sommar!

Sommarsimskolan

Det finns fortfarande platser kvar i vår sommarsimskola. 
Boka din plats via vår Internetbokning. Passar ingen av 
tiderna finns det möjlighet att boka privat simskola. 
Kontakta nyborjarsim@falusim.se för mer information.

http://idrottonline.se/FaluSS-Simidrott/Internetbokning
mailto:nyborjarsim@falusim.se


Provsimma och köp 
din våtdräkt

Falu SS har köpt in en provstege 
av våtdräkter från 2XU. Ska du 
simma något öppetvattenlopp
kan du hyra/köpa din dräkt med 
bra rabatt via vår förening. 
Innan köpet kan du alltid 
provsimma din dräkt så att du 
får rätt storlek och modell. 
Kontakta tomas@falusim.nu för 
mer information.

Utbildning

Falu SS har ett ständigt behov av nya 
tävlingsfunktionärer. Helgen den 20-21 
maj utbildades 9 nya distrikts- och 
tävlingsfunktionärer under ledning av 
Sven-Åke Gustafsson. Ett välbehövligt 
tillskott i vår funktionärspool.

mailto:tomas@falusim.nu


På gång

• 25 juni Runn Open Water
• 30 juni-2 juli Head Summer Cup Stockholm
• 30 juni-3 juli SM/JSM/Beachpolo SM i Borås
• 12-16 juli Sum-Sim Malmö
• v 31 Uppstartläger T1-T4 + vattenpolo
• 12 augusti Stora Stöten Swimrun
• 19-20 augusti Falu Sommarsimfestival

Den 25 juni avgörs femte upplagan av Runn Open 
Water. Tävlingen genomförs ute vid Roxnäs udde. 
Publiken kan följa simmarna runt hela udden.
Har du inte anmält dig ännu? Läs mer på: 
www.runnopenwater.se

http://www.runnopenwater.se/
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