
 
PÅ GÅNG I SS04 FÖRÄLDRAFÖRENING 

FEBRUARI 2012 

 

Hej igen! 

 

Snart mitten av februari och tävlingsåret är igång. Vi har suttit i Eriksdalshallen och kollat på UGP i 

helgen och konstaterar att vi har många duktiga simmare i klubben. Och många bra föräldrar! Flera av 

er var funktionärer, andra höll upp stämningen på läktaren och vi bidrog med litet frukt till simmarna 

under tävlingen. Det visade sig att russin var mest uppskattat   

 

Cecilia och Ulrika 

 

********************************************************************************** 

 

Rapport från caféerna 
 
En lysande start på året kan rapporteras! Precis som vi trodde har förändringen av sortimentet och 

prislistan gett resultat, så nu är omsättningen ca 2000 kr per söndag och vi kan räkna med att dra in lite 

pengar till tävlingssimningen. Som ni väl vet vid det här laget, kommer pengarna att användas till att 

sponsra t ex träningsläger och tävlingsresor, men också till att höja stämningen i största allmänhet 

genom fruktutdelning och sommarfest. 

 

Viktigt: Ändringar i cafélistan 
 

1) Jag missade att simskolan inte kör alla dagar //Ulrika 

2) Vi har fått förslag på att familjer med fler barn i klubben borde få stå något oftare än familjer med 

ett barn, eftersom det rimligen borde vara så att familjer med fler barn också så småningom får större 

del av pengarna vi drar in.  

3) Några familjer har inte kunnat stå på sina dagar i januari/februari 

 

Alltså har vi skrivit om listan, så vv kolla in vilken dag/dagar ni förväntas stå i caféet. OBS! Om ni 

inte kan, så försök byta med någon. Vi har inte möjlighet att administrera byten eller hitta ersättare.  

Den lista som gäller är daterad 2012-02-12 

 

Välkommen till föräldrar i Teknik Guld 3-dagars! 
 

Som en konsekvens av att vi satsar mer på föräldrarna i år (se januari nyhetsbrev), välkomnar vi nu 

också föräldrarna till barn i Teknik Guld 3-dagars till Föräldraföreningen. SS04 är en ideell förening, 

vilket innebär att det är vi föräldrar som har huvudansvaret för att klubben fungerar bra och 

barnen/ungdomarna kan utvecklas i sin sport. Vi sitter i styrelsen, arrangerar tävlingar tillsammans 

med Jonas (Sportchef) och SS04 kansli, är funktionärer vid tävlingar, sköter klädförsäljning, driver 

caféverksamheten på söndagar, mm.  

 



Vi tror att era barn som går i Teknik Guld 3-dagars gillar simning och kanske vill börja ”satsa” på 

sporten? Vi vill gärna att ni ska få chansen att lära känna klubben och oss andra föräldrar litet bättre, 

så vi har tagit oss friheten att börja med att boka in er för en kväll som anställd i ett av våra 

söndagscaféer. Ni kommer att stå med en familj som har varit med ett tag, så ni får chansen att se hur 

det går till i caféet och samtidigt prata litet simning, och mycket SS04!  

 

Varmt välkomna! 

 

Vad vore simning utan funktionärer?! 
 

Funktionärer gör det möjligt för våra simmare att tävla. Så enkelt är det.  

 

Det behövs ca 20-25 funktionärer för att hålla en normalstor tävling, oavsett simmarnas nivå, och vi 

strävar efter att vara tillräckligt många för att det ska räcka med en tävling per termin och funktionär. 

Claes Gordon är funktionärsansvarig i SS04 och han har skrivit ett brev till just dig (bifogat). 

Läs det och anmäl dig nu! 

   

Vad händer framöver? 
 

Seriesim den 19:e februari i Åkersberga. Vi håller tummarna och hoppas att laget lyckas riktigt, 

riktigt bra! Tävlingsväskan kommer att vara med, så behöver ni ny badmössa, glasögon, vattenflaska, 

e dyl finns det att köpa (kontant betalning). 

 

Märkesjakt för Teknikskolan den 11/3 i Vasalund. Vi behöver 2-4 föräldrar o/e simmare som kan 

hjälpa till i caféet och med lotteriförsäljning. Det här är utöver vanliga caféförsäljningen och vi har 

ingen lista, så vi hoppas att ni som har barn som deltar i tävlingen kan tänka er att ställa upp?  

Det är ca 1h jobb och ni kan givetvis gå ifrån för att hjälpa/titta på er simmare. Hör av dig så snart som 

möjligt till Cecilia eller Ulrika (se nedan).  

 

UGP2 i Sundbyberg 24-25/3 – SS04 är arrangör. Funktionärer, klädförsäljning, lotterier. Kort sagt: 

Just du behövs, så anmäl dig nu genom att skicka ett mejl till Cecilia eller Ulrika (se nedan).  

 

 

Information om/från/till Föräldraföreningen 
 

Hemsidan: http://www.ss04.se/tab/203/informationtillforaldrar/ 

Här lägger vi all information, t ex caféschema och månadsbrev. 

 

I allt som gäller Föräldraföreningen, kontakta  

Ulrika ulrika.bergstrom@glocalnet.net 

Cecilia cecilia.s.eliasson@gmail.com 
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