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Bokning 
 
Hur sker anmälan till Teknikskolan? 
Till vårens Teknikskola krävs det att alla genom sina medlemskonton bokar plats. 
Logga in på ditt konto och välj den nivå ni fått rekommenderat för ert barn och 
sedan en träningstid(er) som passar er bäst.  

Jag kan inte logga in. Vad kan det bero på? 
Kontrollera att du skriver rätt användarnamn. Vilket personnummer/användarnamn 
skriver du? Reflektera gärna över detta. Om det fortsatt inte går kan du begära nytt 
lösenord. Nyttja omgående den länk du fått skickat till din mail. 

Jag kommer inte ihåg mitt användarnamn. Vad gör jag? 
Logga in via personnummer.  

Vart finner jag rekommendation?  
Alla bör ha fått en rekommendation på sitt medlemskonto. Saknar ni 
rekommendation återkom till kansli@tabysim.se. 

Det går inte att boka plats i gruppen jag försöker. Varför?  
1) Kontrollera att åldrarna för gruppen överensstämmer med ditt barns ålder.  
2) Kontrollera att det är ditt barn du försöker anmäla och inte dig själv som 
målsman.  
3) Gruppen kan vara full.  

Vad händer om alla platser tar slut? 
Vår intention är att alla som vill simma får göra det. Fylls grupperna kommer vi se 
på möjligheter att optimera våra resurser med bassängutrymme och 
tränarfördelning. Information kommer då att presenteras på hemsidan samt i ett 
mail-utskick. 

Jag bokade fel eller vill byta grupp, hur gör jag för att ändra grupp? 
Boka in barnet på ”rätt grupp” du säkerställer en plats där ni önskar. Välja betalning 
mot faktura. Skicka sedan ett mail till kansli@tabysim.se och upplys oss om vilken 
plats ni önskar ta bort.  
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Upplägg 
När startar Tekniskolan i vår?  
Samtliga grupper startar under vecka 2. 
 
Gör grupperna något uppehåll under terminen?  
Tanken är att köra på enligt tider hela terminen. Vi håller på att se över samtliga 
skollov och återkommer med närmare information.  
 
Genomförs några läger under terminen? 
Intentionen är att för Teknik Brons, Teknik Brons Ungdom, Teknik Silver och 
Teknik Silver Ungdom är att erbjuda dagläger under sport- samt påsklov.  
I samband med Kristi himmelsfärdsehelgen också ett s.k. Sportscamp som vi 
brukar genomföra på simmarna (så även 2023).  
Teknik Guld har hemmaläger på sportlovet och träningsläger på påsklovet.  
 
När slutar vårterminen? 
Teknik Brons och Teknik Brons Ungdom slutar under vecka 22.  
Teknik Silver och Teknik Silver Ungdom slutar under vecka 23. 
Teknik Guld och Teknik Guld Ungdom slutar under vecka 26. 

Hur struktureras Teknikskolan?  
Teknikskolan följer, liksom övriga delar i Täby Sims verksamhet, Svenska Simlinjen. 
Mer om Simlinjen kan ni läsa på Svenska simförbundets hemsida.  
 
Vad väntar efter Teknikskolan?  
Täby Sim bedriver tävlingssimning och motionssimning. Barnen kan gå vidare till 
antingen vår Simiaden-nivå (upp till 12 år), UGP-nivån upp till 16 år. Båda dessa 
nivåer är inom tävlingsverksamheten. För motionssimning gäller efter Teknikskolan 
någon av våra nivåer Träning Teknik eller Träning Ungdom.  

Kontakt 
Jag har fråga, vart vänder jag mig?  
Vi ber er maila kansli@tabysim.se. 

När kan jag vänta mig svar? 
Det beror på. Nu i samband med anmälningarna har vi satt i extraresurser på 
kansli-mailen och bör svara inom 24 timmar. 
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