
Välkommen på funktionärsutbildning! 

Missade du tillfället i november? Inga problem – nu finns en ny chans att 
bli en del av vårt härliga funktionärsgäng! 

En viktig del i Väsby Simsällskaps verksamhet är att arrangera bra 
tävlingar för såväl knattar som elit. För att genomföra dessa tävlingar 
behöver vi hjälp av engagerade föräldrar och andra som funktionärer. Som 
funktionär hjälper du till på klubbens egna tävlingar, såsom Arena Knatte 
och Svenska Simspelen. Kanske vill du också hjälpa till på andra klubbars 
tävlingar när din simmare är ute och tävlar i andra simhallar. Alla kan vara 
funktionär, det är varken svårt eller krångligt och genom utbildningen 
kommer du få lära dig allt du behöver veta.  
 
När och var: Utbildningen äger rum lördagen den 18 februari kl. 9:00 - 
16:00 på kansliet (samma ingång som till VSS-shopen). Torsdagen den 23 
februari träffas vi i simhallen kl. 19:00 - 20:00 och tittar på hur det ser ut i 
verkligheten. Du får då även tillfälle att känna på utrustning som du 
kommer att använda.  
 
Innehåll: Vi går teoretiskt igenom reglerna i de fyra simsätten. Du får 
också lära dig om hur vi agerar som funktionärer och hur olika funktionärer 
arbetar och kommunicerar runt bassängen. Det finns en del utrustning 
som du behöver hantera – självklart får du även lära dig om det. På det 
praktiska passet på torsdagen får vi se en livs levande simmare visa hur 
man får och inte får simma de olika simsätten.  
 
Kursledare: Vi som håller utbildningen heter Linda Fleck och Natallia 
Rizell. Vi är båda engagerade föräldrar i Väsby Simsällskap (och simmare 
i Mastersgruppen/”pensionärsgruppen”).  
 
Lunch: Vi bjuder på lunch och lite annat smått och gott, så meddela 
eventuellt behov av specialkost.  
 
Anmälan: Maila Linda, linda@fleck.nu senast fredagen 10 februari. Först 
till kvarn …  
 
Praktik: Efter dessa två tillfällen behöver du göra två praktikpass på en 
riktig simtävling, ett som tidtagare och ett som vändningskontrollant. Ett 
givet tillfälle för detta är vår egen tävling Arena Vilunda Knatte, den 1-2 
april. 
 
Frågor?: Maila linda@fleck.nu eller natallia.rizell@mail.ru Vill du hellre 
ringa är Lindas telefonnummer 070-438 34 65  
 
Varmt välkomna till utbildningen! Linda och Natallia 
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