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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

– 2019 - 2020 – 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP 

”Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner Glädje och 

Gemenskap oavsett ambitionsnivå.” 

Vi i Kungälvs Simsällskap vill tacka Er för ett bra 2019 och önskar Alla våra 

medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År 2020. 

 

Vi ser fram emot nästa år och termin och tror på en stor och framgångsrik utveckling 

framöver för vår verksamhet, både på simskole- och tävlingsverksamheten. Kungälvs 

Simsällskap bidrar inte bara till ökad simkunnighet utan också till ett hälsosamt och 

aktivt val för många av Kungälvs Kommuns och grannkommuners barn och 

ungdomar.  

 

Tillsammans bidrar Vi alla till ett positivt föreningsliv med Glädje och Gemenskap! 

 

SIMSKOLA:  

Åter-Uppstart Period 2, vecka 3, 2020 

    

TÄVLINGSVERKSAMHETEN:  

Samtliga tävlingsgrupper har träning under Jul- och Nyårsledigheterna enligt 

utskickat schema – alla i D-, C-, B-, A-, och SG2.0-gruppen är välkomna till det 

traditionella nyårspasset där samtliga mästerskapslopp simmas i tävlingsformat 

(beroende på grupp). Samtliga Medley-grupps simmare (orange och svart) är 

välkomna på jul- och nyårssimningen enligt utskick, föranmälan behövs ej. 

 

JUL- & NYÅRSTÄNGT:  

Från fredag 20/12/19 – måndag 7/01/20 är kansliet stängt. Vi har fortfarande 

träningar enligt utskickat schema. 

 

SPONSORER:  

Vi vill ge ett Stort Tack till samtliga av våra sponsorer som möjliggör mycket av det vi 

i Kungälvs Simsällskap erbjuder er! Vill ni själva vara med och sponsra? Meddela 

Johan -KSS sponsoransvarig- via jhildesson@gmail.com. 

 

 

 

 

mailto:jhildesson@gmail.com


KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAPS SPONSORER:  

ICA Maxi Kungälv  

Gymnasiegatan, 442 34, Kungälv  
ICA Maxi Kungälv och KSS har inlett ett samarbete om 

köpbaserad sponsring; 1% av alla köp av KSS medlemmar går 

tillbaka till KSS. Se www.sponsring.ica.se/kungalvs-simsallskap. 

 

ERA Axelsson Fastighetsbyrå  

Gymnasiegatan 2, 442 34, Kungälv 

ERA Axelsson sponsrar med 5% av arvodet för varje försäljning vi 

som klubb tipsar om. Sälja bostad? Se då till att träffa ERA 

Axelssons Fastighetsbyrå och glöm ej att nämna ”Tips från KSS”.  

 

HAIR&BEAUTY 

Strandgatan 71, 442 31, Kungälv 

Hair is Beauty! För bokningar, priser och info, ring 0303-133 38 

eller se deras hemsida www.salonghairbeauty.se. 

 

CONSAT 

www.consat.se  

Consat verkar inom Fordon, Industri, IT, Energi, Life Science och 

ITS för Kollektivtrafik. Självständigt eller i samverkan med deras 

nätverk når dem resultat med entusiasm och skaparglädje. 

 

JEANSBOLAGET Kongahälla Center 

Älvebacken 1, 442 48 Kungälv 

Här shoppar du jeansen som sitter perfekt och tröjan du aldrig vill 

ta av dig. Erbjuder ett brett urval av märkesvaror och behöver du 

sy upp jeansen löser Jeansbolaget detta kostnadsfritt medan ni 

väntar. Som medlem hos KSS erhåller ni 15% rabatt på ordinarie 

priser om ni nämner ”KSS” vid köp. 

 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP I SAMARBETE MED: 

STC Rollsbo 

Rollsbovägen 25, 442 40, Kungälv 

STC Rollsbo samarbetar med Kungälvs Simsällskaps 

tävlingsverksamhet genom att ge reducerade priser för STC 

medlemskap. 

 

SWIMSHOP 

www.swimshop.se  

Levererar simutrustning för träning och tävling. Som medlem i 

KSS får du vid beställning på swimshop.se mellan 10-25% rabatt, 

förutsatt att ni uppger ”KSS” som rabattkod. 

http://www.sponsring.ica.se/kungalvs-simsallskap
http://www.salonghairbeauty.se/
http://www.consat.se/
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