
 

Välkomna till SK Laxens 
Baby- & Minisim! 

Nu är det dags för en ny termin med baby- och minisim! Så här ser vårterminen ut: 
 
Start: Vecka 3  
Uppehåll: Vecka 8 samt söndag 180401 och onsdag 180404  
Avslutning: Vecka 16  
 
Nyckeltagg 

• Nya medlemmar måste köpa en nyckeltagg, i form av armband, för 100 kr som gäller 
både för in/ut passering och som lås för skåpen i omklädningsrummen.  
 

• Ägare av nyckeltagg sedan tidigare tar med den vid första tillfället för 
omprogrammering. 
 

Nyckeltaggen äger ni och ansvarar själva för den som en värdehandling. Vid ev förlust 
kommer ni att behöva köpa en ny tagg till en kostnad på 100 kr. Vid förlust av tagg 
kontakta kansliet för köp av ny. 

Badkläder 
Barnen ska ha åtsittande badbyxor för att förhindra ”olyckor” i vattnet. För barn upp till 16kg 
har vi badbyxor till försäljning. Ett par kostar 120 kronor. Vid det första lektionstillfället 
kommer vi att sälja badbyxor i entrén, därefter går det bra att säga till instruktörerna inne 
vid bassängen, så hjälper de er om ni vill handla.  
 
För er som har köpt ett startpaket, (innehållande badbyxor) hämtas de ut vid första tillfället. 
Skulle ni missa första tillfället ta kontakt med kansliet.  
 
Eventuell avbokning – VIKTIGT! 
Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post till: info@sklaxen.se 
 
*Avbokning mer än 14 dagar innan kursstart är avgiftsfritt. 
*Plats som avbokas senare än 14 dagar innan kursstart debiteras med 200kr. 
*Avhopp av kurs efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv kursavgift. 
*Avhopp av kurs efter andra erbjudna kurstillfället eller senare debiteras med hel 
kursavgift. 
 
Vid längre sjukdom betalas 80% av avgiften tillbaks mot uppvisande av läkarintyg. 
 
Observera att ni måste ta kontakt med oss via ovan angivna mejladress för att göra 
avbokningen och eventuellt kunna få ersättning tillbaka. 
 
 
 
 
 
 
 



Övrigt 
Ha gärna med er 2-3 handdukar så att ni alltid har en torr handduk till barnen. Ta av er 
skorna innan ni går in till skåpen i omklädningsrummen. Läs informationen som finns i 
simhallen och följ simhallens regler. Lås gärna in era värdesaker i de små blå skåpen ute i 
entrén.  
 
Alla föräldrar ska duscha innan lektionen börjar. Barnen ska däremot vara torra så att de inte 
kyls ner innan lektionen. Ett tips är att ta med bilbarnstolen som barnet kan sitta i medan du 
duschar, sedan går det utmärkt att ta med den in till bassängkanten.  
Viktigt! I babysim (Ankan-Delfin) max 2 vuxna/anmält barn. I minisim (laxen-sköldpaddan) 
endast 1 vuxen/anmält barn. Barnen som går i minisim kräver mer utrymme och därför 
måste vi ge mer plats åt barnen. 
 
Blir ni sjuka behöver ni inte ringa eller maila och sjukanmäla er utan det är bara att komma 
nästa gång. Men säg till instruktörerna i förväg om ni vet att ni kommer att missa 
avslutningen så att ni kan få diplom till ert barn innan ni slutar. 
 
Vi ser fram emot en riktigt rolig baby- och minisimsperiod med er! Kontakta oss gärna om ni 
har frågor eller synpunkter! 
 
 
 

 
SK Laxen 
Halmstad Arena, Växjövägen 11 
302 44 Halmstad 
 
035-10 35 50 
 
katarina@sklaxen.se / www.sklaxen.se  


