
Terminsöversikt 
Höstterminen 2020    

 
Augusti  

Vecka Ordinarie simhoppsverksamhet  Kurser – anmälan till kurser  www.polisensimhopp.se  
 

v.35 Hoppskolan och Mastersverksamheten startar sin träning 
för terminen. Kallelse och faktura skickas till alla 
medlemmar v.33 
 

  
 

September  
v.36  Prova-på-kurs för barn startar på måndagar och lördagar 

Prova-på-kurs för vuxna startar på lördagar 
Minihopp kurs 1 startar på lördagar 

v.37  
 

 

v.38   
 

 

v.39 Dive of Hope lördag 26 september  
Tävlingen för hela föreningen! Var med och hoppa för 
livet! Info finns på www.polisensimhopp.se samt 
kommer att mailas ut till alla medlemmar!  
 
Under dagen kommer också man också kunna ta del 
av föreningsinfo och ställa frågor om vår 
verksamhet!  
 
All ordinarie träning är inställd! För er som har ordinarie 
träning på lördagar, men inte kan delta på Dive of Hope 
erbjuder vi en öppen träning kl. 15.00-16.00! 
 

 
 

Oktober 
v.40  

 
 

v.41   

v.42  
 

 

v.43 Marginalen Bank Diving Cup – Internationell 
simhoppstävling Polisens IF Simhopp arrangör.  
 
All ordinarie träning är inställd torsdag 22 – lördag 25 
oktober.  

 

v.44 HÖSTLOV – all ordinarie träning är inställd 
HÖSTLOVSLÄGER mån–fre. 

 

November  
v.45   

v.46  Mini-hopp-kurs 2 startar på lördagar 
Prova-på-kurs för barn startar på måndagar och lördagar 
Prova-på-kurs för vuxna startar på lördagar 
 

v.47  Uttagning till Utvecklingsverksamheten – mer info på 
 www.polisensimhopp.se samt kommer att mailas ut till alla   
medlemmar! Planeras att vara någon gång under v.47-49 
 

v.48 DM/DJM – ordinarie träning som vanligt  

December  
v.49   
v.50  

 
 

v.51 
 

Sista ordinarie träningsveckan för alla grupper! 
Julavslutning för hela föreningen lördag 19 
december!  GOD JUL!  

  

v.52 Märkestagning – mån, tis och ons 
Läs mer om märkesstegen och Svensk Simhoppslinje 
på vår hemsida. Anmälan till Märkestagningen kommer 
att mailas ut till alla medlemmar.  

 

 

Jul och Nyår 2020/2021 
v.53 och v.1  

Lovläger 
 

 
VT 2021 STARTAR v.2-3 
 

http://www.polisensimhopp.se/
http://www.polisensimhopp.se/
http://www.polisensimhopp.se/


PS! Om du vet att du tyvärr tänker sluta med simhoppet våren 2021, vänligen meddela detta så fort som möjligt på 
info@polisensimhopp.se  

mailto:info@polisensimhopp.se

