
   
 

   
 

I år får vi äntligen ses och fira Lucia igen! Dagen bjuder på massa skoj så 

som ”Tomterace”, Fiskdamm i blindo, fikaförsäljning och lotteri. Ta med 

badkläder och handduk! 

Dagen börjar med Luciatåg i vatten kl 0900. För alla som vill titta är det 

insläpp 0840 genom huvudentrén. För alla barn som ska delta i Luciatåget 

är det samling 0840 i damernas omklädningsrum.  

 

Hålltider för dagen 

09:00   Luciatåg i bassängen med efterföljande tomtelopp 25m     

10.00   Insim för tävlande simmare 

10.30   Tävlingsstart KM/ ”Familjeracet” / Prisutdelning 

Dragning i lotteriet. Utnämning av Årets Prestation, Årets Kompis och 

Årets Ungdomsledare.  

ca 14:00   Avslutning och undan plockning 

 



   
 

   
 

KLUBBMÄSTERSKAP 

Efter att lucia och tomtarna har simmat är det dags för alla medlemmar i 

klubben att tävla. Alla barn från Fiskarna och uppåt kan anmäla sig att 

vara med på tävlingen. 

Anmälan görs till anmalan@balstasim.se.  

Är det första gången ditt barn tävlar är det bästa att anmäla sig till 25 

frisim. På den sträckan får man simma nästan hur man vill, utan att bli 

diskad.  

Både Luciatåget och tävlingen går att se via LiveTiming, men det går bra 

att komma till simhallen och se allt live. LivTiming hittar du på Bålsta 

simklubb hemsida den 12/12. 

                                                   

LUCIATÅG 

Alla barn i simskolan (Minisim, Baddare, Pingviner, Fiskar, Hajar och 

Simborgarna) får vara med i Luciatåget. Dessa barn sitter på kanten längs 

med stora bassängen och träningsgrupperna och Teknik silver och guld är 

i vattnet. Mer information om träningstillfälle skickas i ett separat mail. 

Träningen för träningsgrupperna och teknik är obligatorisk. Barn från 

simskolan behöver inte träna innan om de inte kan eller vill. Dessa barn 

blir lotsade igenom hela tåget.  

 

Klubben bjuder på lussebullar och pepparkakor och behöver veta hur 

mycket vi ska köpa. Därför måste du anmäla dig på cafe@balstasim.se där 

du skriver hur många från din familj som kommer. Senast den 1/12 vill vi 

ha din anmälan. 

 

                                               VÄLKOMNA 
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