
Hej 
 
Här kommer ett fruktansvärt tråkigt covid-Mail som ni ombeds att läsa. 
 
Söndagens KM och Luciatåg kommer att gå av stapeln som planerat men vi måste 
tyvärr hålla det publikfritt. Vårt beslut grundar sig i den ökande smittspridning och 
BSK vill göra sitt bästa för att hålla den så begränsad som möjligt. Vårt beslut 
grundar sig i det som riksidrottsförbundet skriver på sin hemsida och vi vill inte 
riskera att smittspridningen blir ännu värre med följd att allt stängs ner. 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyaatgardermotsmittspridningfran8december 
 
Detta betyder följande: 
* endast deltagande barn, deltagande vuxna och funktionärer får gå in i simhallen 
* Endast 1 tränare/ UT/ HT per grupp. Alla barn från simskolan vänder sig till tränaren 
Ellen. 
* Inga anhöriga till deltagarna får vara inne i simhallen 
* barn från simskolan som ska delta i Luciatåget samlas i omklädningsrummet 0840 
och får hjälp av andra vuxna. Kom gärna ombytt! 
* dusch ska undvikas i möjliga mån och har man möjlighet så duschar man med 
fördel hemma. 
 
Vi ber alla att hålla avstånd till varandra och stanna hemma vid minsta symtom. 
 
Övrigt 
Eftersom de mindre barnen oftast inte har pengar eller Swish så säljer vi lottorna 
utanför simhallen. Alla föräldrar kan på så vis köpa lottor då ni lämnar era barn. 
Lottorna kostar 5:-/st och ni använder Swish numret som ligger bredvid lotteri gen. 
Vinsterna meddelas på måndag på vår hemsida samt på Facebook. Vinsterna är 
redan inköpt och inslagna så vi ser gärna att alla lottor säljs.  
 
Av samma skäl så har vi bestämt att alla barn får hoppa i fiskdammen 2 gånger utan 
kostnad och leta efter skatter.  
 
Barnen i fiskar och Hajar vänder sig till Ellen under dagen. När barnen simmat klart 
kan du som förälder hämta dem i simhallen.  

Tack till er som anmält att ni kan hjälpa till med lottor och fiskdammen men era 
uppgifter utgår. 
 
Till sist: glöm inte att ni kan se både luciatåg och KM via livetiming. Länken finns på 
BSK’s hemsida från söndag morgon. 
 
Vi hoppas på er förståelse! 
/ BSK 
simskola@balstasim.se 
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