
 
  
 
  
 Fédération Suédoise de Natation - The Swedish Swimming Federation 

 Solna 
 2004-06-10 

Svenska Simförbundet 
Hoppkommittén 

Inbjuder till 
 

Ungdomstränarkurs i simhopp 
den 21-22 augusti i Malmö 

 
Plats: Aq-va-kul, Malmö 
 
Start/slut: Startar lördag kl. 11.00 och slutar söndag kl. 15.00! 
 
Logi: First Hotel Garden, Baltzarg. 20 (10 min gångväg till badet) 
 
Deltagaravgift: 1600:-som faktureras föreningen. Avgiften inkluderar mat och logi. För 

enkelrum tillkommer 200:-! 
 (Kurskostnaden utan logi är 1300:-).  
 
Åldersgräns: 16 år. Dispens kan ges! Kontakta Pär Berg! 
 
Max antal: Kursen är maximerad till 25 deltagare! 
 
Anmälan: Senast tisdag den 20 juli! Använd bifogade anmälningsblankett! 

Deltagaravgiften faktureras föreningarna! 
 Anmälan är bindande, vilket innebär att de kostnader som Svenska  
 Simförbundet påförs avseende kost och logi kommer att debiteras 
 vid avanmälningar gjorda efter den 20/7! 
 
Bekräftelse: Kallelse skickas ut i vecka 30-31 tillsammans med kursprogram till 

angiven e-postadress. Om ni önskar bekräftelsen  skickad per post – ange 
detta på anmälan! 

 
Medtag: Praktik ingår. Badkläder och gymnastikkläder skall medtagas! 

Ta också med utbildningspärm Simhopp. Om du av någon anledning inte 
har den ange detta på din anmälan. Kostnad för pärm 300 kr debiteras i 
samband med deltagaravgiften. 

 
Kursledare: Pär Berg och Josefine Askagården 
 
Information: Pär Berg 040/6643134 
 par@malmo-kappsim.m.se 
 
 Frågor kring anmälan etc. till Karin Hellström 08-627 46 39 
 Karin.hellstrom@simforbundet.se 

Välkommen med din anmälan! 
Svenska Simförbundet



 
   

 

Anmälan  
Undgomstränarkurs i simhopp 21-21 augusti 2004 
 
Anmälan skall vara Svenska Simförbundet tillhanda senast tisdag den 20 juli under adress: 
 
Svenska Simförbundet 
att. Karin Hellström 
Smidesvägen 5 
171 41 Solna 
Fax: 08-724 68 61.  
E-post: karin.hellstrom@simforbundet.se Om anmälan görs via e-post, var noga med att alla 
begärda uppgifter anges. 
 
OBS! En anmälan per blankett. Kopiera den om fler än en person skall anmälas. 
 
 
 

 

Namn Förening 
 
 

 

Hemadress Föreningsadress 
 
 

 

Postnr, Ort Postnr, Ort 
 
 

 

Telefon  
  
  
  
E-postadress:  
  
  
  
Bekräftelsen skickas till följande adress (om annan än angiven e-postadress): 
 
 
Önskemål om kost: 

 vegetarisk  
 

 allergi ange vad: 
 
____________________________________

Önskar logi  
 enkelrum tillägg 200 kr 

 
 dubbelrum  

 
 ej logi 

 
 

 
 Önskar beställa ”Utbildningspärm – Simhopp” 300 kr 

vilket faktureras tillsammans med deltagaravgiften 
 
 


