
Utbilda dig till

SIMLÄRARE
Förkunskaper som krävs:
l Du ska ansöka om medlemskap i SLS senast vid det datum 

du anmäler dig till utbildningen.
l Du ska vara 16 år fyllda.
l Du ska ha genomfört godkänt prov för kunskapsbeviset Silverbojen 

inom 12 månader.
l Du ska ha simmat 1000 meter varav 200 meter ryggsim inom 12 månader.
l Du ska ha genomfört 20 timmars praktik utförd i en simskola med 

handledning av en utbildad simlärare.
l Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.

Anmälan och frågor:
Ann Granqvist  /  ann.granqvist@hultsfred.se

Kurstid:
40 timmar

Datum:
10-12 augusti 
17-19 augusti

2018

Plats:
Hagadals 
simhall, 

Hultsfred

Kostnad:
6.200 kr

Anmälansenast:2 juli
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     Förkunskaper som krävs:
•	Du	ska	ansöka	om	medlemskap	i	SLS	senast	vid	det	datum	du	anmäler	

						dig	till	utbildningen

•	Du	ska	vara	16	år	fyllda

•	Du	ska	ha	genomfört	godkänt	prov	för	kunskapsbeviset	Silverbojen		
	 inom	12	månader.

•	Du	ska	ha	simmat	1000	meter	varav	200	meter	ryggsim	inom	12	månader

•	Du	ska	ha	genomfört	20	timmars	praktik	utförd	i	en	simskola	med		
	 handledning	av	en	utbildad	simlärare

•	Du	ska	vara	frisk	enligt	Svenska	Livräddningssällskapets	hälsodeklaration
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Ett samarbete mellan Anmälan och frågor: hagadal@hultsfred.se


