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QR-kod till VSS hemsida   

för Swim for Ukraine 

Swim for Ukraine 

Helgen 2-3 april 2022 så simmar Västerås Simsällskap för Ukraina. Det innebär att deltagarna kommer att 

simma upp till en timme under sin träningstid. Aktuellt schema för varje grupp under helgen 2–3 april står 

längre ner i dokumentet.  

Teknikskolan och Ungdomsträning 1 

Teknikskolorna och UT1 kommer att använda sig av färdiga gruppträningsscheman som leds av deras 

ordinarie ledare precis som vanligt. Hör av dig om du vill byta grupp och vara med på söndagen istället.   

Simiaden och uppåt 

Grupperna Simiaden och uppåt kommer att få simma så långt var och en kan under tiden som 

sponsorsimmet pågår. Ledare kommer att räkna varje simmares sträcka.  

Sponsring 

För er som vill sponsra VSS deltagande i Swim for Ukraine finns 4 möjligheter: 

1. möjligheten att sponsra en specifik deltagares antal simmade meter 

2. sponsra en hel träningsgrupps antal simmade meter  

3. sponsra hela föreningens antal simmade meter  

4. sponsra med en förutbestämd summa  

Alternativen framgår i anmälningsformuläret. Vill ni sponsra med produkter till 

vårt lotteri så hör gärna av er. Längre ner i informationen har vi sammanställt 

uppskattade totalsträckor och deltagarantal för våra respektive simgrupper. All 

sponsring kommer att faktureras. Både privatpersoner och företag anmäler sig 

på VSS hemsida .  

Lotteri 

VSS kommer under söndagskvällen att sälja lotter med vinster där högsta vinsten är en helt ny CYKEL (26’’). 

Samtliga intäkter går till Ukraina på samma sätt som sponsorintäkterna. Lotter betalar man med swish.  

Övrigt 

Alla som sponsrar våra simmare får självklart komma ner och titta när de simmar, Medley kommer att 

servera kaffe till alla som besöker oss efter klockan 17 på söndagen och ICA Sjöhagen skänker frukt/fika och 

man får gärna Swisha valfritt belopp för fika som oavkortat går till insamlingen.  

VSS Swishnummer: 123 268 0296   
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Besök vår hemsida , Facebook och Instagram.  

 

  

Tider i bassängen för simning: 

Lördag 2/4 

9:50-10:35 TSS GRÖN (Obs! korrigerad träningstid!) 

10:45-11:30 TSS VIT 

Söndag 3/4 

15:30-16:15 TSS VIT+GUL-LILA 

15:30-16:30 UT1 

16:30-17:15 TSG LILA+GRÖN (Obs! Korrigerad träningstid!) 

17:30-18:30 Simiaden 1+2+3+4 och TSS BLÅ 

18:45-19:45 SumSim Y+Ä och Jun/Sen (Obs! Korrigerad träningstid!) 

19:00-20:00 Masters 1 och UT2 

20:00-21:00 Masters 2+3, Ledare, SwimRun, Vattenpolo, Triathlon och övriga som vill delta.  

Tabellen visar hur många meter respektive simgrupp beräknas generera 

 Ungefär antal meter per simmare Uppskattat antal deltagare på Swim 4 Ukraine 

TSS 800m 75 

TSG 1000m 45 

UT1 1200m 10 

Simiaden 1 1500m 15 

Simiaden 2 1700m 10 

Simiaden 3 2800m 18 

Simiaden 4 3000m 12 

SumSim Yngre 3800m 13 

SumSim Äldre 4000m 12 

Jun/Sen 4200m 12 

UT2 3000m 5 

Hela föreningen kan simma över 400 000 m totalt.  
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