
Ta chansen att lära dig simma

falun.se/

Inbjudan till informationsträff om höstens simkurser!
                                
• På informationsträffen kommer du bla att få information om de simkurser som startar på hösten och 
möjlighet att anmäla dig direkt till lämplig simkurs. 
• De två simkurserna i Bjursås som är endast för kvinnor kommer att vara 5 tillfällen (OBS! två timmarspass) 
och simkursen på Lugnet som är för en blandad grupp med både män och kvinnor är 8 tillfällen. 
•• Simkursen kostar 100 kr och först när man har betalat avgiften som man blir anmäld. Betalningen sker helst 
via swish men det är möjligt även med kontanter.
• För information om plats och startdatum för de olika simkurserna se nästa sida

När:  Tisdag 27/8, kl 17.15
Var: Samlingslokal: Hörsalen, Slaggatan 4 bottenvåning.

Gå upp för trapporna 

För mer information kontakta Amel Mujic, 
tel nr 023-828 79, amel.mujic@falun.se

Hörsalen



Simundervisning för nyanlända (blandad grupp, 
både män och kvinnor), hösten 2019
Plats: Lugnets simhall
Tid: Söndagar kl. 8.00 – 9.00.
Målgrupp:  Både män och kvinnor
Datum:  8/9 15/9  22/9 29/10  6/10 (13/10 inställd 
pga simtävling) 20/10  27/10  3/11  

SimundeSimundervisning för nyanlända kvinnor, hösten 
2019, grupp 1
Plats:  Bjursås simhall 
Målgrupp:  Endast för kvinnor 
Simlärare: Hamdi Ahmed tel. 076-577 2430, Lul  tel.  
072-020 79 77 
Lektionstid:   Söndagar kl. 10.00 – 12.00
DDatum:  8/9 15/9  22/9 29/10  6/10
Samlingsplats och tid för samlingen: Samling vid 
yktingmottagningen Engelbrektsgatan 27, kl. 9.15 
för transport till Bjursås.

Simundervisning för nyanlända kvinnor, 
hösten 2019, grupp 2
Plats:  Bjursås simhall 
Målgrupp:  Endast för kvinnor 
Simlärare: Hamdi Ahmed tel. 076-577 2430, Lul  
tel.  072-020 79 77 
Lektionstid:   Söndagar kl. 12.00 – 14.00
DDatum:  8/9 15/9  22/9 29/10  6/10
Samlingsplats och tid för samlingen: Samling 
vid yktingmottagningen Engelbrektsgatan 27, 
kl. 11.15 för transport till Bjursås.

Datum och tider för de 3 olika grupperna:

Ta chansen att lära dig simma

falun.se/


