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H2O Jönköping är ett samarbete mellan
Jönköpings kommun, Destination
Jönköping och Jönköping City. Festen
äger rum 17-27 augusti på och omkring
Jönköpings centrala sjöar. Festen passar
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Vårt Jönköping 1-2017_org.indd 6

Upplagan är c:a 5 000 ex
Den sänds till:
• Förbundets medlemmar
• Fritidsansvariga
• Kommunala simhallar
• Landstingets badanläggningar
• Privata pooler (hotell etc.)
• Badutbildningarna
• Simklubbar
• Simhallar i Norden
• Maskinister/Tekniker
Åsikter i artiklar och reportage behöver
inte, med undantag för ledare, vara
Svenska Badmästareförbundets officiella.
Redaktionen ansvarar inte för insänd,
ej beställd, text och bildmaterial.
”Citera oss gärna, men ange källan!”
Har du inte fått ditt exemplar av
Badmästaren eller om du vill bli
medlem, kontakta kansliet:
svedberg.bjorn@hotmail.com
Manusstopp
och sista materialdag för nr 5 /2017
är den 10 augusti.
Produktion:

H. J. Periodicals AB, Stockholm.
För annonsbokning:
Ring Arne Jägerblom,
H.J. Periodicals AB, tel. 08-645 29 19
Rönnbärsvägen 10, 135 42 Tyresö
E-post: arne@periodicals.se
Omslagets framsida:
Rauk - en studie i kalk.
Foto: Tomas Bengtsson © | www.tbp.se

också mat, föreläsningar, sjöjungfrur
och mängder med prova-på aktiviteter
på vatten, både fartfyllda och lugna,
säger Henrik.
H 2O Jönköping har ett brett samarbete med lokala föreningar, som kommer
medverka på olika vis. Främst gäller det
föreningar med någon typ av vattenanknytning, som vill visa upp sin verksamhet eller anordnar olika aktiviteter du
kan prova på.
Gör dig redo för elva vattenfyllda
sommardagar. Varmt välkommen till
H 2O Jönköping!

H2O Jönköping
alla åldrar och intressen.
Vill du vara volontär under H2O
Jönköping? Kontakta Henrik Hermansson via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.
Mer information: jkpg.com/h2ojonkoping
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TEMA: Barn och
unga med funktionsnedsättning

Minskning
av mängden
klor i anläggningarnas
badvatten

Ansvarig utgivare:
Elisabeth Strömberg.
Tel: 08-570 470 66.
E-post: elisabeth.stromberg@varmdo.se
Tidningen Badmästaren utkommer
under 2017 med 8 nummer
Om H2O Jönköping
Prel. utgivningsdagar är
2017: 3/2, 10/3, 13/4, 26/5,
1/9, 6/10, 10/11, 15/12.

SIMLÄRARKONFERENS

46
2017-04-26 08:24:07

38

Aqua-base® –
Hydroride
i Navet Umeå

Tips & idéer
Gustavsviksbadet –
Sveriges mest lönsamma

Sagolika Isle of Skye
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Ordförande:
TIM GRENEBY
Kultur- och fritids-,
kontoret,
Etunavägen 14,
761 28 Norrtälje.
Tel. 0176-746 36.
E-post: tim.greneby@norrtalje.se
Har övergripande ansvar för förbundets verksamhet och ansvarig utgivare
för tidningen Badmästaren.
Vice ordförande:
Lotta Loshammar
Tornbergets Fastighetsförvaltning AB,
136 81 Haninge.
Mobil 0706-06 22 50.
Fax 08-606 90 68.
E-post: lotta.loshammar@tornberget.se
Jobbar med teknik- och miljöfrågor,
ansvarig för Erfarenhetskonferensen.
Sekreterare:
Marie
Nordblom
Badkonsult,
Lerdala, Blommedalen,
540 17 Lerdala.
Tel. 0708-78 24 10.
E-post:
blommedalen111@gmail.com
Jobbar med utbildningsfrågor.

Svenska Badmästareförbundets styrelse
Vice sekreterare:
Christer Sörliden
Högevallsbadet,
Högevallsgatan 1,
222 29 Lund.
Tel. 046-359 46 80.
E-post:
christer.sorliden@lund.se
Ledamot:
Håkan Gillberg
Linköpings simhall,
Hamngatan 30,
582 43 Linköping.
Tel. 013-20 71 57.
Fax 013-20 58 22.
Mobil 0708-96 45 72.
E-post: hakan.gillberg@medley.se
Jobbar med teknikfrågor.
Ledamot:
Pär Gustavsson
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Visborgsallén 19,
621 81 Visby.
Tel. 0498-26 96 45.
E-post: par.gustavsson@gotland.se
Ansvarig för Inspirationsdagarna.

Ledamot:
ChristA Dahlqvist
Avd. Bad Umeå /
Umeå Fritid,
901 84 Umeå.
Tel. 090-16 66 02.
Mobil 0706-99 34 45.
E-post: christa.dahlqvist@umea.se
Ledamot:
Marielle
Eriksson
Storsjöbadet,
Krondikesvägen 95 A ,
831 46 Östersund.
Tel. 063-14 31 79.
E-post:
marielle.eriksson@ostersund.se
Ledamot:
Elisabeth
Strömberg
Gustavsbergsbadet,
Ösby badväg 3,
134 38 Gustavsberg.
Tel. 08-570 470 66.
Fax 0921-194 29.
E-post: elisabeth.stromberg@varmdo.se

Simdiplom i olika färger

Svenska Badmästareförbundet har på begäran tagit fram sitt simskole-diplom i fyra olika färger.
Detta för att simskoleelever som går flera omgångar skall få ett diplom som är unikt.
Det kostar 2:50 kr + moms per styck och man beställer minst 100 stycken.
Porto och en administrationskostnad på 15 kr tillkommer.
Simdiplomet finns i färgerna BLÅTT, RÖTT, GRÖNT och BRUNT och är i A5-format.
Det kan beställas via förbundet på mobiltel. 0721-77 75 97 eller
via mejl: svedberg.bjorn@hotmail.com
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Ordförande har ordet

Ny ordförande
Hej!
På årsmötet för Svenska Badmästareförbundet i Ängelholm, i samband med Sydkonferensen, blev jag vald till ny ordförande, vilket känns otroligt kul, spännande och utmanande. Man väljs som ordförande för ett år i taget, vilket betyder att det kommande året
är det jag som kommer att inleda den här delen av tidningen. Elisabeth Strömberg och
jag har bytt plats i styrelsen, så hon finns fortfarande med som ledamot, vilket jag är
tacksam för. Elisabeth har varit ordförande i fyra år och innen dess sekreterare i två år.
Hon har lagt ner oerhört mycket tid och engagemang i vårt förbund och jag är glad att
både Elisabeth och den kunskap och erfarenhet hon besitter stannar kvar inom förbundet.
I slutet på april var det, som sagt, Sydkonferens i Ängelholm under två dagar, som bestod av olika föreläsningar, studiebesök, mingel, middag med livemusik på kvällen och
en chans att träffa och umgås med kollegor från andra badhus och kommuner, samt
våra utställare och föreläsare. Jag har fått till mig positiva kommentarer om konferensen
och hoppas att Ni som deltog var nöjda.
Under Sydkonferensen hade man möjlighet att på post-it-lappar lämna synpunkter på
Badmästareförbundets verksamhet och vilka frågor och ämnen vi ska jobba vidare med
inför Träffpunkt Idrott 2018.
Som ny ordförande är jag så klart nyfiken på vilka frågor som är aktuella hos Er läsare
och medlemmar, ute på era anläggningar. Om det är några speciella frågor ni önskar att
vi i förbundet ska jobba vidare med, tveka inte att höra av er till mig eller till mina kollegor i styrelsen.
Under två dagar den 1–2 juni anordnar förbundet i samverkan med Stockholms stad
en simlärarkonferens på Eriksdalsbadet. Det är första gången vi arrangerar den typen
av konferens. Den 20–21 augusti bjuder vi in till våra återkommande Inspirationsdagar
H2O, denna gång på Rosenlundsbadet i Jönköping. Jag hoppas att vi kan ses på något
av dessa arrangemang.
Slutligen vill jag passa på att önska alla er läsare
en riktigt trevlig och skön sommar.

Tim Greneby

Tim Greneby
Ordförande
Svenska Badmästareförbundet
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1–2 juni 2017

Eriksdalsbadet, Stockholm

Simlärarkonferens om barn och unga med funktionsnedsättning

Ta del av föreläsningar om siminlärning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Lär dig mer om
vad olika funktionsnedsättningar innebär, om bemötande och inlärningsmetodik och få bättre kunskap om vad
ni på simhallen kan utforma och erbjuda. Du får information om skolverkets riktlinjer, simlärares erfarenheter både i föreläsningsform och genom praktiska övningar. Det finns även tid för erfarenhetsutbyten. Konferensen arrangeras av SBF i samarbete med Stockholms stad. Kontakt: elisabeth.stromberg@varmdo.se eller
tim.greneby@norrtalje.se

Rosenlundsbadet, Jönköping 20–21 augusti 2017

Inspirationsdagar H2O

Detta meeting lockar varje år ”prova-på-sugna” badmedarbetare från hela Sverige i form av
inspirationspass i olika former av vatten- och landbaserade träning och workout under ledning
av Sveriges förnämsta instruktörer och H2O-föreläsare. Kontakt: par.gustavsson@gotland.se

26–29 september Quality Hotel Winn, Haninge

Vattenrening vid offentliga bad

· grundkurs

Det är mycket viktigt att badvatten är estetiskt tilltalande och har en hög vattenkvalitet för att
undvika smittspridning och hygieniska besvär. För detta krävs kunskaper om reningsprocessen
och i anläggningen ingående komponenter, dess fuktion och skötsel samt gällande lagar och
förordningar. Det är just vad den här kursen erbjuder. Kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

Quality Hotel Winn, Haninge 26–28 septembber

Vattenrening vid offentliga bad

· Steg 2

För att ha en bra fungerande anläggning krävs vidareutbildning av personalen, vilket även
är föreskrivet i lagen om egenkontroll. För att säkerställa detta har Svenska Badmästareförbundet tagit fram en serie utbildningar för drifttekniker vid badanläggningar. Detta är
Steg 2 för personal som deltagit i grundutbildning Steg 1 inom processteknik och jobbat
en längre tid med vattenrening på ett bad. Kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

23–24 oktober

Navet / Folkets hus, Umeå

Norrlandskonferensen

Konferensen ger möjlighet till utveckling, motivation och inspiration för yrkesverksamma inom bad. Svenska
Badmästareförbundet i samverkan med Umeå kommun inbjuder till två dagar med föreläsningar, möten och
leverantörsutställare, för alla badmedarbetare i Sveriges norra landsända. Kontakt: christa.dahlqvist@umea.se

Tivolibadet, Kristianstad

30–31 oktober

Badbevakarkurs, utbildning
Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och de färdigheter som erfordras för tjänstgöring vid bassängbad. Här behandlas rollen som badbevakare och utbildning i HLR, akut omhändertagande, livräddning i vatten samt säkerhet och ansvar. Dessutom ingår ett avsnitt om
service och kundbemötande. Kontakt: asa.jansson@kristianstad.se

november 2017 Södra Sverige

Bastukunskap, utbildning
Vi lär oss genomföra bastu-extrem, aufguss och bastu-spa på egen hand i en badanläggning. Kursen ger
all kunskap och praktisk erfarenhet om eteriska oljor, viftteknik, bastuhistorik, riskanalyser och hur man
hanterar olycksfall. Efter slutförd kurs erhålls diplom utfärdat av Svenska Badmästareförbundet. Kontakt:
mats.svensson@kristianstad.se

AQUARAPID SHOP — Kontakta oss för mer info
www.aquarapid.se

Bildexempel

Ny ordförande i Svenska Badmästareförbundet

Från vänster: Christer Sörliden, Tim Greneby, Christa Dahlqvist, Pär Gustavsson, Marielle Eriksson, Håkan Gillberg,
Marie Nordblom, Elisabeth Strömberg och Lotta Loshammar.

Tim Greneby, Norrtälje valdes till ny ordförande i Svenska
Badmästareförbundets styrelse vid förbundets årsmöte
i Ängelholm. Elisabeth Strömberg som varit ordförande
sedan 2012 valde på egen begäran att inte kandidera för
omval, men fortsätter som ordinarie ledamot under det

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP
I SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET
För endast 150:- förnyar du ditt medlemskap i Svenska Badmästareförbundet för 2017 (förtryckt inbetalningskort, för 2017, hittar du sidan 58 i tidningen).
Under 2017 genomför vi några fullmatad aktiviteter för
medlemmar i förbundet.
• I april genomför vi, åter igen, den högt uppskattade
utbildningen i bastukunskap, hos Tylö AB i Halmstad.
• I slutet på april arrangeras Sydkonferens BAD 2017
för andra gången. Nu möts vi i Ängelholm och där får
vi även möjlighet att göra ett studiebesök vid Sveriges
modernaste bad, Vattenhuset. Konferensen är förlagd
till Klitterbyns Konferens.
• Till sommaren återkommer de mycket populära Inspirationsdagarna H2O med workshops under två intensiva dagar. Eventet är förlagd till Rosenlundsbadet,
Jönköping.
• Under hösten har du också möjlighet att anmäla dig till
och delta vid den årliga konferensen för badpersonal i
Norrland. Denna gång står Umeå kommun som samarbetspartner.
• Dessutom bedriver förbundet uppdragsutbildningar till
badbevakare under hela året.
• Tidningen du håller i din hand kommer ut med åtta
nummer per år och som medlem får du den direkt i
din brevlåda, kostnadsfritt.
Missa inte chansen att, som medlem, påverka branschen
och göra din röst hörd.
Björn Svedberg, förbundsadministratör
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kommande verksamhetsåret. Valberedningen hade en lätt
uppgift i år då övriga ledamöter ställt sig positiva till omval. Det skapar kontinuitet och kraft att bygga vidare på
den i februari antagna verksamhetsplan och värdegrund
som styrelsen lagt ner mycket tid och omsorg på.

Unikt Stockholmsbad hotat
Storkyrkobadet i Gamla Stan i Stockholm, är nedläggningshotat. Om Stockholms stad inte fortsätter att
skjuta till tillräckliga pengar kan badet inte fortsätta,
befarar föreningen Storkyrkobadarna som driver badet.
Idag stöttar Stockholms stad Storkyrkobadet ekonomiskt.
Nu vill staden lägga över driftskostnaderna på föreningen
och därigenom mångdubbla kostnaderna för föreningen.
Liberalerna går emot nedläggningen eftersom badet är
en av Stockholms unika pärlor, både kulturhistoriskt och
som idrottsyta för gamlastanbor, stockholmare och turister.
Istället vill de att en lösning hittas som gör att badet kan
fortsätta hålla öppet. – Storkyrkobadet är en unik pärla
i Gamla stan och bedriver dessutom simskola, som vi har
brist på i Stockholm. Badet har funnits i sin nuvarande form
sedan 1930-talet, då många boende i Gamla stan saknade
badrum och behövde offentliga badmöjligheter. Att spara
in på Stockholms levande kulturhistoriska skatter och lägga
ner fungerande bad i staden är en riktigt dålig prioritering,
säger Lotta Edholm, oppositionsborgarråd.
Badet ligger i Storkyrkoskolans källarvalv från 1750-talet.
I valven fanns ursprungligen bland annat vinlager och kolförråd. Redan på 1890-talet hade dåvarande Nicolai skola en
badinrättning för skolbarn här. Nuvarande bad tillkom 1932
när den nya byggnadsdelen för Storkyrkoskolan uppfördes.
Från början hade badet en simhall med bassäng och små
porslinsbadkar med dusch. 1945 kompletterades badet med
bastu och anläggningen öppnades för allmänheten.
På 1980-talet fanns planer på att lägga ner badet men
kunde bevaras av den ideella föreningen Storkyrkobadarna.
För sin kulturinsats att bevara badet och driva det vidare
fick föreningen 1991 priset Guldkängan av Dagens Nyheter.

Vill du driva
Oasenbadet
i Bromölla?

Bromölla kommun söker ny hyregäst.
Anmäl ditt intresse!
Här hittar du all information

www.bromolla.se/oasen
Statligt bidrag till strandstädning
Marin nedskräpning är på Bohuskusten ett stort problem.
Naturvårdsverket föreslår därför utökade anslag till Havsoch vattenmyndigheten som i sin tur får fördela medel till
strandstädning. – Vi uppskattar att det är runt 80 procent
skräp som kommer från andra länder och därför har västkustkommuner som drabbas av marin nedskräpning små
möjligheter att förebygga det, säger Maria Ivarsson, handläggare på sektionen för miljöfarlig verksamhet och kretslopp.
Nedskräpning medför skador på växt- och djurliv och
bidrar till att miljöer upplevs som otrevliga och otrygga.
Naturvårdsverket föreslår att kommunernas renhållningsansvar utökas och förtydligas. Kommunerna kommer i högre

utsträckning än idag behöva vidta åtgärder till skydd för växter, djur och naturmiljöer som är tillgänglig för allmänheten.
Personer som skräpar ner kan idag bestraffas med en
nedskräpningsbot direkt på platsen. I praktiken är det få
som bötfälls men boten fungerar som ett bra verktyg för
polisen att se till att folk plockar upp
efter sig och den avlastar det
övriga rättssystemet.
Det är dock ännu inte straffbart att slänga småskräp som
ensktaka fimpar, tuggummi,
äppelskrutt eller glasspapper.

Simma lugnt!
KSB är specialister på pumpar och ventiler för energieffektiv transport
av vatten. Hög verkningsgrad hos både pump och motor ger låga
driftkostnader. Vår väl utbyggda serviceorganisation tar hand om
förebyggande underhåll och akuta driftstörningar. Se hela programmet
i produktkatalogen på vår hemsida www.ksb.se.
KSB Sverige AB · Datavägen 23 · Box 9023 · SE-400 91 Göteborg · www.ksb.se

Etabloc med
KSB SuPremE®-motor,
PumpDrive och PumpMeter

Our technology. Your success.
Pumps Valves Service
n

n
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Gratis badblöjor ska minska ”olyckor”
i bassängerna
Från den 1 april kommer kommunens badhus
att dela ut gratis badblöjor till barnfamiljer
med mindre barn.
– Det är ett stort problem när det blir ”olyckor” i våra barnbassänger. Personalen måste stänga av och i sämsta fall även
tömma bassängen, skura och starta om på nytt, berättar Berith Markstedt, avdelningschef för verksamhetsavdelningen
vid fritidsförvaltningen, Skellefteå kommun.
Under månaderna april-juli kommer därför fritidsförvaltningen tillsammans med förvaltningen support och lokaler
inom Skellefteå kommun att göra ett slag för hygienen i våra
badhus.
– Allt detta med ”olyckor” tar onödig tid, är kostsamt och
tråkigt för besökarna som inte kan fortsätta bada just då. Det
är något vi vill undvika, förklarar Christer Löfstedt, utvecklingsledare vid support och lokaler, Skellefteå kommun.

Tvätta sig innan bad
En annan utmaning är att få badgästerna att duscha och tvätta av sig innan de går ner i bassängen.
– Samtidigt som vi påtalar vikten av att de mindre barnen
har badblöja med åtsittande badbyxa, vill vi poängtera vikten

Min me ning

Människans bästa vän
behöver också bada

Många är de som har sin bästa vän hunden hemma
som en familjemedlem. Men hur är det när hunden behöver bada? Det går att bada djuret i badrummet, men
det kan vara ergonomiskt olämpligt att försöka utföra
badproceduren i badrummet. Dessutom är det kanske
i ett badrum som inte är utrustat för sådan verksamhet, men det måste ändock göras i bland.
På badhusen finns eller kan ordnas ett rum dit husse
eller matte kan får komma med sin hund och där bada
vännen. Ett rum i badhuset, där det går att slabba och
stänka. I ett rum som byggts med godtagbar badrumsstandard med stänkskyddade väggar och golv. Med en
tvättbänk där hunden kan och vill stå. Kanske med
någon form av uppkoppling för hunden som gärna går
någon annanstans i stället för att bli våt – en hund som
inte tycker att det är så besvärande att lukta hund och
därför kan avvara badet.
Där kan gärna finnas handduschar. Duschar att duscha av hunden med, men också skölja av bänken och
golven efter tvagning och schamponering. Avloppsbrunnar där bör klara av sådan verksamhet. Bänkar
och utrustning bör vara utformade så att hundägaren
eller dess medhjälpare bekvämt kan utföra tvättproceduren. Intill hundbadsrummet kan gärna också finnas
10

av att duscha och tvätta sig innan du går i badet, avslutar Berith Markstedt, avdelningschef för verksamhetsavdelningen vid fritidsförvaltningen, Skellefteå kommun.
Text & bild: Peter Krikortz,
informatör, Skellefteå kommun, Fritid

ett väntrum om hudbadet blivit så populärt att det blivit köbildning.
Sturebadet i
Stockholm, som skapades av den kände
badläkaren Curman,
öppnade sina portar
1885. I detta badhus
fanns också bad för
hundar. Nu är det
förmodligen dags
att återinföra denna
service till hunden
eller för hundägaren.
Mot en viss avgift vore det en samhällsgärning och
god service att öppna ett speciellt badrum för djur. Badets utformning och personalens kunskaper kan göra
att det är där hundar skall badas – och inte i lägenheten. Det bör vara hundägaren som badar och torkar
hunden, men skötsel av anläggningen bör personal utföra, med kunskap om hårfilter och annan utrustning.
Det bör vara av sådan standard att hundbadandet inte
orsakar stopp i avloppssystemet.
Hunden behöver liksom vi människan vårda sin
kropp så att den inte medför olägenheter, både för sig
själv och de människor som kommer i närheten av det
älskade djuret.
Torsten Wikenståhl

Varmt välkommen till

20:e Nationalbastudagen
lördagen den 10 juni 2017

”Bastun är den fattiges apotek”, sa man förr i tiden och nypublicerad
forskning säger samma sak. Mer bastu åt folket!

Lördagen den 11 juni är det åter dags för en Nationalbastudag
som firas i samband med Svenska Bastuakademiens årsmöte
i Kukkolaforsen, Haparanda.

Vi kallar också medlemmarna till Årsmötet.
Program
Lördag den 10 juni i Kukkolaforsen.
Kl. 13.00

Årsmöte för Svenska bastuakademien.

Kl. 14.30

Seminarier, bland annat
”Iskallt dopp av upphettad kropp –
risk, om ej frisk ?”
	  Erik Bäck, överläkare, docent i infektions	  sjukdomar.
”Bastu och hälsa”
	  Hans Hägglund, professor, ”Bastu	  doktorn” informerar.
”Från litet till stort”
	  Tomas Hjälmeby, försäljningschef, Tylö
Kl. 17.30 Lektion i bindning av lövruska.
Kl. 18.00

Bastubad i minst 8 olika bastur och badtunnor.

Kl. 19.00

Musikunderhållning
med ”Visa Nordica”..

Kl. 19.30

Presentation av kvällens bastubuffé.
En smakfull middagsbuffé uppdukad i

gillestugan och terrassen vid stranden
av den brusande forsen.
Musikunderhållning under kvällen.
Kl. 21.00

Mera bastubad och dopp i Torneälven
tills solen går upp c:a 01.30.
Grillning i den ljusa sommarnatten för
den som behöver salttillskott.

Seminarium, bastu och middag kostar 750 kr per
person. Logi i delad stuga, inkl. frukost. Färdigbäddat kostar 550 kr per person. Extra natt: 550 kr per
person. Eget rum i stuga kostar +300 kr per person.
Anmälan och information: svante@spolander.com
Förskottsbetalning: Bg 5662-5718, ange ”bastudag”
på betalning.

« In Sauna Veritas »
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Välkomna till

BADGOLF 2017
Lannalodge Golfresort, Vintrosa, Örebro
Fredag 25 augusti kl. 10.00

Spelform: Slaggolf med hcp.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i SBF samt företagare!

Anmäl dig senast den 10 augusti till:
Mats Mothander tel: 070-765 59 04, mats@janemar.se
Birger Lundell tel: 070-652 19 97, birger.lundell@admin.herrljunga.se

Ange ditt Golf-ID vid anmälan!

Affischen ”Ett budskap som inte får drunkna”
finns nu på elva språk
Konsumentverket har tillsammans med MSB och SLS översatt affischen ”Ett budskap som inte får
drunkna” till 10 språk och får användas fritt i informationsmaterial och dylikt.
Den finns på Konsumentverkets webb-sida för nedladdning och utskrift i A3 på svenska och tio andra
språk – http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/malgrupper/foretagare/ett-budskap-sominte-far-drunkna.html – svenska, arabiska, franska, bosniska, engelska, farsi, kurdiska, ryska, somaliska,
spanska och turkiska.
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Nyhet!
Malmsten lanserar en ny kollektion
av lekfulla och funktionella
flytleksaker. Vi flyttar även hem
vår produktion av flytleksaker
från Valdermarsvik
till Åhus.

Art. nr.: 2210122 Stalion

Lekfullhet
& funktion
Kontakta oss för mer information
om hur du kan göra ditt bad
ännu roligare med våra flytleksaker.

Art. nr.: 2210132
Sally

Art. nr.: 2210141
Moto
Art. nr.: 2210149
Gripen

Selected When it Counts
Följ oss på Facebook & Instagram
www.malmsten.com

Mingel & vimmel Sydkonferensen BAD 2017
124 delegater var samlade
till årets första badkonferens för badpersonal vid
offentliga bad. Svenska
Badmästareförbundet och
Klitterbyn, Skånes konferenscenter stod som värd
för arrangemanget. I samband med konferensen
bjöds även på en uppskattad minimässa med 14
utställande företag.
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Förbundet hade valt Ängelholm som konferensort för att även mindre orter ska få möjlighet att visa upp sig och sina bad. I det här fallet har just Ängelholm begåvats med ett
nybyggt fräscht, sobert och volymmässigt gigantiskt nytt bad, Vattenhuset, som vi hade
förmånen att få besöka och få en mycket uppskattat guidning i. Tack till Vattenhusets personal.
Det bjöds på ett rikt utbud av intressanta föreläsningar under de två dagar som konferensen varade.
Som avslutning på första dagens program avhölls Svenska Badmästareförbundets årsmöte, innan det var dags att runda av dagen med en trivselkväll, där det bjöds på middag
och underhållning.
Som sista programpunkt dag två blev alla delegater inviterade till Vattenhuset för ett
prov-på-bad innan det åter var dags att vända hemåt, full av intryck och nya bekantskaper.

i Ängelholm
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Mingel & vimmel Sydkonferensen BAD 2017 i Ängelholm
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Sol och bad

– en oslagbar kombination
Vad passar bättre
än en lysande
skön sol i en
vattenglittrande
badmiljö. Så om
du redan har det
ena – varför inte skaffa det andra?
Suntech är ett svenskt företag som bygger
specialutvecklade solsimulatorer och omgivningar där människor kan återhämta sig
och må bra. Solsimulatorerna är helt unika
– Suntech är nämligen först i världen med
att kunna återskapa solens hela spektrum.
Suntechs solsystem blir ett härligt komplement och ser till att profilera anläggningen
som något utöver det vanliga.
Vårt solsystem är inget solarium. I våra
anläggningar är solljuset säkert och till för
hälsa, välbefinnande och nöje.

Suntech_180x132_NY.indd 1

Vi har flera omtalade referensanläggningar. Välkända Pite Havsbad, Arena Skövde,
Vilanbadet Skara, Sundstabadet Karlstad och Stadsgårdsbadet i Jönköping m.fl.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer: 0521-777 200.

www.suntechgroup.se
17
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Mingel & vimmel Sydkonferensen BAD 2017 i Ängelholm
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Svenska Badmästareförbundet
och

Stockholms stad
bjuder in till

SIMLÄRARKONFERENS
TEMA: Barn och unga med funktionsnedsättning
Plats: Eriksdalsbadet, Hammarby slussväg 20, Stockholm
Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Foto: Hans Ekestang.

Tid: 1–2 juni 2017

Hur lär man sig bäst att simma om man till exempel inte kan se,
saknar armar eller har mycket svårt att ta in information?
Svenska Badmästareförbundet i samarbete med Stockholms stad
bjuder in till denna angelägna simlärarkonferens på temat barn.
Föreläsningar och workshops om siminlärning för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning varvas med praktiska övningar i Eriksdalsbadets bassänger. Lär dig mer om vad olika funktionsnedsättningar innebär, om bemötande och inlärningsmetodik och få bättre kunskap vad ni på simhallen kan
utforma och erbjuda.
Kontakt: Elisabeth Strömberg, e-post: elisabeth.stromberg @ varmdo.se
Tim Greneby, e-post: tim.greneby @ norrtalje.se
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PROGRAM för SIMLÄRARKONFERENS
Tema: Barn och unga med funktionsnedsättning
Arrangör: Svenska Badmästareförbundet och Stockholms stad

Torsdag 1 juni
10.00–10.30 Incheckning – Clarion Hotell,
Ringvägen 98, Stockholm.
T-bana Skanstull. Kaffe serveras

n

10.30–10.50 Elisabeth Strömberg, SBF
Mimmi Wingren och
Karin Olsson-Sandberg,
Stockholms stad
Presentation av Simlärarkonferensen
med information om Stockholm stads
simskoleverksamhet och dess särskilda
satsningar
10.50–12.00

Peter Melander, idrottskonsult,
Stockholms Parasportförbund
14.45–15.00
Parasportens uppbyggnad. Vi får en
grundlig presentation av hur parasporten
är organiserad och om hur Stockholms
Parasportförbund bedriver simkola, som
15.30–17.00
de gjort i sju år. Han beskriver hur de
arbetar med målgrupperna med fokus på
tips som deltagarna kan ta med sig hem.
17.00–18.00
Peter har själv varit aktiv parasportare
på elitnivå inom kälkhockey och simning.
Han har varit verksam på förbundet och
i simskolan och har en bred erfarenhet
av målgruppens behov.

12.00–13.30

Fyra minuters promenad till Eriksdalsbadet, där lunch serveras. Lunch. Ombyte till simkläder. Eventuella resväskor
kan vi förvara i ett avsatt rum som låses.

13.30–15.30

Vattenövningar & teoripass, roterande
stationssystem à 30 minuter /pass
n

Praktiska Övningar baserat på Peter
Melanders föreläsning. Deltagarna får
öva i ena halvan av Eriksdalsbadets
50-meters bassäng.

Karin Olsson-Sandeberg
samordnare,
särskilda satsningar
Stockholms stad
20

n

Mikael Andersson
föreläsare och inspiratör,
”Att göra det omöjliga”

Spårvägens Simförening genomför praktiska övningar i den andra
halvan av 50-meters bassängen
med temat ”Simma för livet” och
där alla kan vara med
Mimmi Wingren, samordnare
simskola Stockholms stad, kör ett
teoripass på land vid hoppbassängens publikdel (ta med handduk
eller badrock). TEMA för föreläsningen: Bemötande och hur du
kan vara ett steg före.

Pausfika med fralla och frukt står
framdukat vid bassängerna, under
programmets vatten- och teoriövningar.
Dusch, ombyte och promenad till
Clarion Hotell. Incheckning för de
som bokat rum.
Rundabordssamtal
Summering av dagen och gruppsamtal i hotellets konferensrum.
Elisabeth Strömberg presenterar de
tio mest frekventa frågeställningar
som föranmälts vid ansökningstillfället via webben. Deltagarna indelas
i grupper och jobbar med frågeställningar som föranmälts.

18.30–21.00 Trivselkväll
Middag på Clarion Hotell.
Huvudrätt och salladsbuffé. Bordsvatten. Bar finns. Tillfälle till nätverkande och fortsatta diskussioner
under lättsammare former.

Mimmi Wingren
samordnare,
simskola
Stockholms stad

Peter Melander
idrottskonsulent,
Stockholms Parasportförbund

Tips, att göra

Fredag 2 juni
09.00–10.15

Rundabordssamtalen fortsätter
Samling på Eriksdalsbadet vid
”Stora konferensen”. Rundabordssamtalen fortsätter med samma
gruppindelning som under torsdagen.
10.15–10.45 Kaffe och frukt samt ombyte till badkläder
10.45–11.30 Mimmi Wingren, samordnare simskola,
Stockholms stad.
Teknik, balans och kroppens tyngdpunkt.
Praktiska vattenövningar i badets 50-meters
bassäng, med fokus på just teknik, balans och
kroppens tyngdpunkt
11.30–11.45 Dusch och ombyte
11.45–12.50 Lunch serveras utanför ”Stora konferensen”
12.50–13.00 Återsamling på 50-metersbassängens läktare
13.00–14.00 Mikael Andersson, inspiratör och föreläsare
Att göra det omöjliga möjligt. Mod, normalitet,
motivation och en stark drivkraft att nå målen och
förverkliga sina drömmar. Allvar, sorg och smärta
blandas med framgång, humor och glädje i tvära
kast i Mikaels inspirerande och uppskattade föreläsning. Mikael vågar dela med sig av det mörka
och svåra lika självklart som det ljusa och positiva
i livet.
14.00–14.30 Summering och avslut

Allmän information
Datum: 1–2 juni 2017
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm
Eriksdalsbadet, Stockholm
Avgift: 2 800:- exkl. moms. I avgiften ingår
föreläsningar, fika, luncher och trivselkväll
Anmälan: Senast 30 april via förbundets
hemsida www.svbadmf.se
Info: Elisabeth Strömberg, 08-570 470 66 eller
elisabeth.stromberg@varmdo.se
Kom ihåg: Ta med hänglås till omklädningsskåp. Ta med handduk, badkläder, badkappa eller extra handduk.
Skicka med en fråga om simskola (till
rundabordssamtalen), när du anmäler dig
som deltagare via webben

Elisabeth Strömberg
ordförande, Svenska
Badmästareförbundet

Boende: Obs! Du bokar och betalar själv
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98,
Stockholm, telefon: 08-462 10 00.
Obs! Du får 20 % rabatt om du bokar
boendet via nedanstående länk
https://www.nordicchoicehotels.se/
kampanjer-och-erbjudanden/gosportivebookingpage/

i Stockholm 1-6 juni efter Simlärarkonferensen den 1–2 juni 2017 på Eriksdalsbadet · Jag rekommenderar er
att stanna några dagar i vackra Sommarstockholm, ”My home town”,
som man brukar säga. Under den här
årstiden är staden som vackrast och
står i full blom, med ljusare nätter och
dagarna fulla av trevliga evenemang.
Här är några tips.
Torsdag 1 till Tisdag 6 juni · Smaka på Stockholm. Sex dagar av
matfestival i Kungsan! Smaka på
Stockholm är en av världens största
matfestivaler, i år den 26:e sedan starten. Det lovas spännande nyheter och
massor av artister i Kungsträdgården!
http://www.smakapastockholm.se/
Lördag 3 juni · Stockholm Marathon för 39:e gången. ASICS
Stockholm Marathon är årets tuffaste
folkfest och roligaste kraftprov. 42 195
meter genom Stockholm på världens
kanske vackraste maratonbana, lö-

pare från hela världen. Entusiastiska
åskådare skapar en härlig stämning
under loppet. Spring själv eller heja
på vänner och bekanta! Tips: ta med
picknic, slå dig ner och njut!
Lördag 3 juni · Ericsson Globe,
Gabriel Iglesias. Den 3 juni, 2017
kommer komikern Gabriel ”Fluffy”
Iglesias med sin ”FluffyMania World
Tour” till Stockholm och Ericsson
Globe. Den begåvade komikern är
känd för sin dråpliga ståupp-akt som
är en blandning av berättelser, parodier, imitationer och ljudeffekter.
https://www.stockholmlive.com/
events/detail.
Tisdag 6 juni · Fira Sveriges nationaldag på Skansen! Program
hela dagen som avslutas med en festlig konsert på Sollidenscenen.
http://www.skansen.se/sv/aktivitet/
sveriges-nationaldag
Tisdag 6 juni · Annexet Little Mix.
En av världens största popgrupper,
Little Mix, kommer till Annexet i
Stockholm med sin ”The Glory Days
Tour 2017” den 6 juni. https://www.
stockholmlive.com/events/detail
Välkomna till Stockholm!
Text: Elisabeth Strömberg.
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Inbjudan till

Badbevakarkurs
Kristianstad
30— 31 oktober 2017

Utbildningen syftar till att ge
den kompetensnivå och färdighet som
erfordras för tjänstgöring vid bassängbad.
Krav: Kursen är öppen för alla som under 2017 uppnår
minst 16 års ålder och som under den senaste ettårsperioden avlagt prov för Guldbojen samt 1 000 meter simning
varav 200 meter ryggsim. Kursen omfattar minst 24 timmar med följande kursinnehåll:
• Rollen som badbevakare
• Service och kundbemötande
• Hot och våld
• HLR, akut omhändertagande
• Livräddning i vattnet
• Säkerhet och ansvar
Kursintyg till den som deltagit i hela kursen och godkänts
vid prov avseende sjukvårdsmoment, hjärt-lung-rättning
(HLR) och livräddning i vattnet.

Kurstid: Måndag 30/10–tisdag 31/10, 2017
Kursplats: Kristianstad
Kursavgift: 1 900:- inkl. medlemskap i Svenska Badmästareförbundet
Anmälan: Senast onsdag den 25 oktober 2017 till
Svenska Badmästareförbundet, Björn Svedberg,
Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand.
Kallelse: Med kursprogram och deltagarförteckning som
skickas ut under vecka 43 till antagna kursdeltagare.
Kursledare: Johanna Berg, tel. 0708-87 09 91,
		
johanna.berg@kristianstad.se och
		
Åsa Jansson, tel. 0733-86 17 03,
		
asa.jansson@kristianstad.se

Badbevakarutbildning för bassängbad
Förkunskapskrav
Du skall under den senaste 12-månadersperioden avlagt prov för Guldbojen samt simmat 1 000 m varav
200 m i ryggläge. Lägsta ålder 16 år.
Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och färdighet som erfordras
för tjänstgöring som Badbevakare/
Badvakt vid bassängbad enligt Konsumentverkets riktlinjer och Svenska
Badbranschens rekommendationer.
Utbildningens innehåll
Rollen som Badbevakare, HLR, olycksfall och akut omhändertagande, livräddning i vattnet, säkerhetsrutiner,
service och kundbemötande, hot och
våld.
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Kurstid
Minst 24 tim.
Utbildningens mål
• Kompetens för att bevaka en bad
anläggning enligt gällande säkerhets
rutiner.
• Känna till olika bevakningsrutiner.
• Förstå ansvaret i rollen som Bad
bevakare.
• Förstå vikten av service och kund
bemötande.
• Utföra upptagning från botten av
bassäng.
• Färdighet i akut omhändertagande,
säkerställa larm, påbörja HLR.
• Hantera hjärtstartare.
• Kännedom om akut omhändertagande vid olika sjukdomstillstånd.
• Känna till hot- och våldsituationer.

Svenska
Badmästareförbunde

t

INTYG
BADBEVAKARE
....................

....................

....................

...............

har genomgått badbe

vakarkursen och godkä
nts
som Badbevakare.

Badbevakarkursen omfatt

ar 24 lektionstimmar
med följande moment.
• Rollen som badbevakare
• Service och kundbemöta
nde
• Hot och våld
• Säkerhetsrutiner

• Olycksfallsvård / akut
omhändertagande
• Livräddning på . . . . .
. . . . . m djup
Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................

Kursledare: . . . . . . . . . . . .

..

den . . . . . . / . . . . . . .

....................

..........

..............

”Bra! Känns informativt och
lärorikt. Viktigt att ha gått.
Känner mig säkrare på min
sak. Tack för boken!”
Siminstruktör 0 - 2 år

”Jag har stort förtroende för
kursledarna som visar stort
engagemang. Proffsig och
seriös framtoning.”
Siminstruktör 2 - 5 år

Utbilda dig till
siminstruktör!
Våren/Hösten 2017
Siminstruktör 0 –2 år
15–16 september 2017
24–25 november 2017

Siminstruktör 2–5 år
6–7 oktober 2017
Populär och branschledande utbildning
för dig som vill bli professionell
siminstruktör för små barn.
www.siminstruktor.se

Produkter till bad och simverksamhet

Aspekter på internationell normali
Hälsoeffekter

Hippokrates och Asclepeion.

Simning och badning har varit
oskiljaktiga aktiviteter för människor i alla åldrar genom århundradena i de flesta delar av världen.
Simning är erkänd av Världshälsoorganisationen som en mycket
gynnsam aktivitet för människors
hälsa. Hälsofördelarna med att
simma och bada noterades redan
under antiken. Redan på 400-talet
f.k. på den grekiska ön Kos, inrättade Hippocrates, medicinens fader, som också födde hydroterapi
och balneoterapi, Asclepeion, en
helig institution med anknytning
till medicin, belägen bredvid termiskt vatten. ”Olika härdande egenskaper härrör från vatten med olika
innehåll av olika mineraler, såsom
järn, koppar, silver, guld eller svavel”, skrev han i sitt arbete ”On
Airs, Waters och Places”.

Så, all sorts vattenaktiviteter kan
medföra hälsofördelar såsom motion
och avkoppling. Men negativa hälsoeffekter kan också uppstå. I de flesta
länder i världen försöker myndigheterna nu ta itu med dessa problem genom att publicera och tillämpa regler,
lagar, riktlinjer eller andra typer av
officiella bestämmelser. När en officiell bestämmelse överskrids bör detta vara en signal för hälsovårdsmyndigheterna att undersöka orsaken till
misslyckandet, identifiera sannolikheten för framtida misslyckande och
bestämma omedelbar åtgärd för att
minska simmarnas exponering för
faran. Enligt WHO är de vanligaste
riskerna som förekommer i pooler

drunkning och skada, mikrobiella
faror och kemiska faror. Eftersom
simbassänger och fritidsbassänger
är komplicerade byggnader ställer de
stora krav på design, konstruktion,
drift och hantering.

Selektiva mikrobiella faror
och storskalig rörelse
av människor
En mängd mikroorganismer kan detekteras i simbassängvatten. Dessa
kan överföras och introduceras i människokroppen på ett antal sätt. Risken
för sjukdom eller infektion är kopplad
till fekal (avförings-) utsöndring, eller
icke-fekal kontaminering, härrörande
från kräkningar, slem, saliv eller från
simmarens hud.

Lucas Cranach den äldste
(1546) – David Hockney (1967)
Under renässansen målade den holländska målaren Lucas Cranach den
äldste ”Ungdomens fontän” (1546
e.Kr.); Till vänster på bilden avbildas
äldre människor och personer med
dålig hälsa på väg ner i vattnet. Till
höger kommer människor ut unga
och friska. I modern tid, i Kalifornien
på 60-talet, målade den brittiska målaren David Hockney en serie pooler.
Luke Barley citerade ”Om huset är
en maskin för att leva i, som Le Corbusier uttryckt det, då är poolen den
hedonistiska maskinen för njutning.
Och ingen konstnär fångade spänningen i dykningen, eller den lugna
nedsänkningen i vattnet som David
Hockney.
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Lucas Cranach.

David Hockney.

sering av Swimming Pools och Spa

Microbiological hazard.

WHO (2006):
Potentiella mikrobiella faror
i pooler och liknande miljöer
Vi lever idag i en aldrig tidigare skådad globaliserad värld där människor
har större reseutrymme än någonsin
tidigare. Massiva turiströrelser, internationell utvandring och ökningar
av världsomspännande kommersiellt
och affärsrelaterat utbyte fungerar
som viktiga underliggande faktorer
för uppkomsten och återuppkomsten
av specifika infektionssjukdomar. Vi
Européer är potentiellt utsatta för de
så kallade ”tropiska” patogenerna,
mot vilka vårt immunförsvar är helt
maktlöst.
Som ett exempel bland många
är överföringen av Acanthamöban.
Acanthamöban är en fritt levande
protistpatogen, som kan orsaka en
förblindande keratit (hornhinneinflammation) och dödlig granuloma-

tös encefalit. Acanthamoöban kan ses
som en ”trojansk häst” ibland andra
mikrober, inklusive virus-, bakterie-,
protist- och jästpatogener. Dess kapacitet att husera patogener i sina celler
kan vara en indirekt orsak till alla infektioner, som listats ovan.

Poolregler i olika länder
I många länder i världen behandlas de
potentiella hälsoproblemen som härrör från pool- och spaanläggningar
enligt nationella bestämmelser. De
flesta länder har utfärdat standarder
som är lika i många aspekter men
som också skiljer sig på många sätt.
Alla standarder har starka punkter
och viktiga brister. I detta dokument
har gjorts en insats för att se över
dessa internationella normaliseringar
med hjälp av den internationella relevanta litteraturen. Dessa normativa
frågor diskuteras och utmanas i serien

”Internationella Pool & Spa-konferenser”, som hålls vartannat år i olika länder. Närmast äger konferensen
rum på ön Kos i Grekland, i maj 2017.
I en nyligen offentliggjort rapport
av Crespi et al. har swimmingpooloch spa regler och en marknadsanalys
i turistsektorn publicerats. I synnerhet, efter de kriterier som fastställts
av CliQIB, är syftet med studien huvudsakligen inriktad på:
A) Identifiera de olika standarderna och/eller bestämmelserna för
en grupp valda länder. B) Analysera
hur dessa regler eller standarder implementeras i praktiken. C) Studera
marknadsandelen för olika vattenbehandlingsmetoder inom turistsektorn.
De länder som ingår i studien är:
Tyskland och Österrike (Europa),
USA och Kanada (Nordamerika),
México och Dominikanska republiken (Central- och Sydamerika),
Egypten (Nordafrika) samt Förenade
Arabemiraten (Mellanöstern).
Av praktiska skäl har författarna
bestämt sig för att i specifika fall i
USA, Kanada och Förenade Arabemiraten använda antingen särskilda
statliga föreskrifter (Dubai och Quebec för UAE respektive Kanada) eller federala standarder som gäller för
alla stater (The Aquatic Health Model
Kod av Massachusetts för USA). I det
sistnämnda fallet har Florida State
Regulations använts som exempel på
fall där det är relevant. För att samla
in informationen har ett frågeformulär tagits fram och skickats till lokala
myndigheter. De insamlade uppgifterna behandlades statistiskt. En- E

Acanthamoeba-infekterat öga uppvisar svårighetsgraden av sjukdomen. Högra bilden: Acanthamöba keratitöverföring.
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Aspekter på inter...
E forts.
ligt resultaten har alla länder nyligen utfärdat ett lagligt dokument för
att kontrollera poolens vattenkvalitet. USA och Tyskland har också en
branschstandard. I alla länder med
undantag för Tyskland och Österrike
gäller samma regler för pooler och
spa. Alla nationella standarder kräver
vattendesinfektion, men endast 6 av
8 kräver flockning och/eller koagulation och 5 länder kräver enbart filtrering.

Vattenkvalitet
Alla länder som granskats har utfärdat standarder för poolvattnets
kemiska kvalitet och krav för specifika desinfektionsförfaranden. Dessa
anger nivån av desinfektionsmedel
och specifik cirkulation och hydraulik i poolerna. På samma sätt har alla
utom en (USA) standarder för pool
vattnets mikrobiologiska kvalitet. Det
är intressant att notera att även om de
flesta av dessa normer är ganska likartade, finns det några få undantag. I
Mexiko krävs kontroll av amöbaförekomst (detta är naturligt då Mexiko är
ett tropiskt land) i pool vattnet och i
Österrike och Tyskland där screening
för legionella krävs för spa-pooler.
Kemiska och fysiska gränsvärden
varierar. För den nedre gränsen varierar fri klor från 0,3 ppm (Österrike och Tyskland) till 1,5 ppm (Dominikanska republiken). För den övre
gränsen varierar den från 0,6 ppm
(Tyskland) till 10 ppm (USA, MAHC).
Krav på pH fanns inom följande
områden: lägre gränser vid 6,5 (Ös
terr ike, Tyskland och Mexiko) 7,4
(Dubai) och övre gränser vid 7,2
Egypten 8,5 Mexiko. Resten av andra
kemiska och fysiska krav är inte konsekventa över de studerade länderna.
De mikrobiologiska kraven visar
emellertid inte många gränsvärdesvariationer, varvid de huvudsakliga
variationerna presenteras i de nödvändiga bestämningarna av mikroorganismer. Exempelvis kräver USA
(MAHC) ingen bestämning av organismer och vissa av dem kräver upp
till 5 olika organismer. De flesta kräver TVC, E. coli och Pseudomonas
aeruginosa. De viktigaste variationerna i övre gränser finns i TVC, som
sträcker sig från 100 till 1000 CFU/ml.
Det var en stor överraskning för
författarna till denna rapport att en
sektor - åtminstone i vissa länder
- som är mycket reglerad, erbjuder
mycket liten information om behandlingsprocesserna som används för
pool och spa.
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Medelhavsområdet är tätbefolkat
och ett mycket populärt turistmål. I
en studie av Mavridou et al, försökte 9 forskare samla aktuell information om gällande nationella pool- och
sparegler i detta område. De distribuerade ett frågeformulär uppdelat i två
sektioner, för pool och spa-anläggningar separat till 22 Medelhavsländer. Medan 20 länder svarade på det
simbassäng-relaterade frågeformuläret rapporterade endast 11 av dessa
länder förekomsten av spa-relaterade
bestämmelser. WHO-riktlinjerna användes som referens för utvärdering
av bestämmelserna. Det ”positiva”,
vilket är i överensstämmelse med
WHO: s riktlinjer, var svaret i svarsdelen av frågeformuläret 29% medan
”positiva” svar i spaavsnittet i enkäten var färre (27,8%).
Enligt författarnas slutsatser var de
huvudsakliga bristerna i de olika nationella standarderna bristen på specifika regler för spaanläggningar, regler för luftkvalitet i inomhuspooler,
mikrobiella parametrar för överföring
av tropiska sjukdomar (för länderna i
Nordafrika), skyldigheter för träning,
yrkeshälsa och etiska frågor (människor av olika religioner simmar ihop)
och också skyldigheter för vattenkvaliteten i pooler som används av speciella grupper av människor (till exempel för hydroterapipool).

Regler för spabadkar
Användningen av spabadkar/tunnor ställer speciella krav. Badet måste
tömmas och fyllas på efter varje användning. Ändå är detta förfarande
inte fullt effektivt för att skydda överföringen av patogener från en användare till den andra. Regelbundna sanitära kontroller bör utföras på
samma sätt som i andra badanläggningar. I Grekland har en förordning
utfärdats som nyligen krävde provtagning i badkaret genom att skrubba väggarna. De reglerade mikrobiologiska parametrarna är totalt antal,
E. coli, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa och Legionella.

Förordningar om naturliga
baddammar i Europa
På senare år har folkhälsomyndigheterna ställts inför en ny situation.
Naturliga baddammar (NSP) är en
ny och alltmer populär typ av rekreationsvattenanläggningar som kännetecknas av substitution av traditionell
desinfektion med biologisk rengöring.
Medan den här funktionen uppfyller
estetiska önskemål från användarna
har särskilda vetenskaper om folkhälsofrågor väckts. Behovet av natio-

Infinitypool med blänkande vatten.

nella riktlinjer i länder som Tyskland,
Österr ike, Frankrike och Italien har
understrukit behovet av regleringsdokument för dessa pooler.
Text: Athena Mavridou,
biolog, vattenmikrobiolog, Ph.D., professor vid avdelningen för medicinska laboratorier, Tekniska utbildningsinstitutet,
Aten, Grekland.

Professor Athena Mavridou bidrog till WHO:s riktlinjer
för säkra fritidsmiljöer/simbassänger och liknande miljöer. Hon är
en associerad redaktör för den vetenskapliga tidskriften ”Vattenvetenskap och teknik” och granskare för många vetenskapliga tidskrifter. Hon publicerade 85 vetenskapliga artiklar i grekiska och
internationella vetenskapliga tidskrifter. För hennes vetenskapliga arbete har hon blivit belönad med priset för Akademin i Aten,
Grekland.
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Nyexaminerade badbevakare
i Tomelilla

E

tt dussin förväntansfulla deltagare intog Österlenbadet
i Tomelilla en kylig helg i slutet på mars. Som tur var
genomfördes övningarna inomhus i den nyrenoverade och
ombyggda simhallen. Det var andra gången som Per-Olle
Henriksson arrangerade förbundets Badbevakarutbildning i sin hemmaanläggning, efter att vi bedrivit kursverksamheten några år i Ystad, under Österlenbadets ombyggnation.
Det kan tyckas vara tufft att genomföra hela kursen un-

der två dagar, men ingen av adepterna klagade utan kämpade på så svetten lackade.
Land- och vattenövningar varvades med teoripass tills
kunskaperna och färdigheterna var inpräntade och ele
verna kunde genomföra examinationen med bravur.
Från förbundet sida vill vi tacka Österlenbadet och
Tomelilla kommun för att vi åter igen fick genomföra kursen där. Speciellt tack till PeO Henriksson, vår inspiratör
och instruktör.

Varmbadhus får nytt liv
Fastighetsbolaget Balticgruppen har fått bygglov för en omfattande renovering av gamla
Varmbadhuset i Umeå. – Vi tänker återställa Varmbadhusets exteriör till det utseende
huset hade som nybyggt, säger Jonas Olsson, vd på Balticgruppen. Dessutom vill vi riva
bort den tillbyggda länken mellan Varmbadhuset och Borgmästarvillan och återställa de
båda byggnadernas gavlar. Då återfår husen sin status som friliggande unika byggnader.
Villans första ägare var Albin Ahlstrand, borgmästare i Umeå kring förra sekelskiftet.
Trähuset vilar, på grund av markens lutning, på en hög sockelvåning av tegel. I denna lät
borgmästaren inreda Umeås första varmbadhus efter stadsbranden 1888. Huset användes som badhus fram till 1930.
White arkitekter och byggnadsantikvarie Lena Tengnér har lagt ned ett omfattande arbete på att utreda hur det idag rätt
förvanskade Varmbadhuset såg ut som nybyggt. Färgsättningen kommer att vara ljus, precis som när huset var nytt.
Varmbadhuset ska inrymma moderna kontorslokaler som uppfyller dagens krav på tillgänglighet, brandsäkerhet med
mera. Därför kommer byggnaden att förnyas ovan sockelvåningen i tegel. Delar av den gamla exteriören kommer att tillvaratas och återmonteras. På det sättet bibehålls byggnadens DNA. En ny tillgänglig entré anläggs från gården.
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Vårt Jönköping Våren 2017

H2O Jönköping
– en fest på och omkring vatten
Delta i sommarens stora folkfest genom
att uppleva olika aktiviteter kopplade till
vatten. 17 augusti går startskottet för elva
händelserika dagar i centrala Jönköping.
– Det blir en fest för alla åldrar på och
omkring våra vackra sjöar. Detta är
premiären för en satsning som vi hoppas
kan utvecklas och växa åren framöver,
säger Henrik Hermansson, samordnare
för H 2O Jönköping.
Upplev en stor variation av spännande utställningar, event, föreläsningar
och aktiviteter kopplade till
vatten. H 2O Jönköping fylls
av ett fullspäckat program på
och omkring Vättern, Munksjön och Rocksjön.SM i rodd,
allsvenskan i segling, cykelloppet Ralpha 12 Hills och Jönköping
Marathon ramar in den vattenfyllda
fest som kommer äga rum i Jönköpings
centrala delar under augusti.
– Vi vill visa upp Jönköpings växande
stadskärna som en vattenarena för fest,

kultur, idrott och friluftsliv för både
invånare och besökare, säger Henrik
Hermansson.

Upplev Jönköping genom vatten
Missa inte chansen att se Aquanauts och
Cirkus Cirkörs världspremiär av en unik
vattenföreställning, där cirkusartister
och konstsimmare skapar en
oförglömlig show. Heja på vid
idrottsevenemang och
testa på olika
vattenaktiviteter.
– Jönköping är unikt med så
mycket vatten mitt i stadskärnan, även
med europeiska mått. Tillsammans
kommer vi därför att visa upp vatten
som en festarena med bland annat
kultur och idrott på nationell nivå, men

Om H2O Jönköping
H2O Jönköping är ett samarbete mellan
Jönköpings kommun, Destination
Jönköping och Jönköping City. Festen
äger rum 17-27 augusti på och omkring
Jönköpings centrala sjöar. Festen passar

alla åldrar och intressen.
Vill du vara volontär under H2O
Jönköping? Kontakta Henrik Hermansson via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.
Mer information: jkpg.com/h2ojonkoping

också mat, föreläsningar, sjöjungfrur
och mängder med prova-på aktiviteter
på vatten, både fartfyllda och lugna,
säger Henrik.
H 2O Jönköping har ett brett samarbete med lokala föreningar, som kommer
medverka på olika vis. Främst gäller det
föreningar med någon typ av vattenanknytning, som vill visa upp sin verksamhet eller anordnar olika aktiviteter du
kan prova på.
Gör dig redo för elva vattenfyllda
sommardagar. Varmt välkommen till
H 2O Jönköping!

Svenska Badmästareförbundet
och

Våra
instruktörer

inbjuder till

Inspirationsdagar
Allmän information
Datum:

20-21 augusti 2017

Plats:

Rosenlundsbadet, Jönköping
Scandic Elmia, Jönköping (incheckning: Inspirationsföreläsning)

Kursavgift: 3 500:- exkl. moms för medlemmar
4 500:- exkl. moms för icke medlemmar
Boende:

Rosenlundsbadet,
Jönköping,
20–21 augusti 2017
Inspirationsdagarna är
landets största inspirations- och
utbildningstillfälle för professionella ledare inom vattenträning som i år, hoppas vi,
kommer att locka över
100 deltagare.
Kontakt och information:
Marie Nordblom,
blommedalen111@gmail.com eller
Pär Gustavsson,
par.gustavsson@gotland.se

Scandic Elmia, Jönköping
Bokning, tel.: 036-585 56 10
e-post: elmia@scandichotels.com
bokningskod: SVE190817
Rumspris enkelrum
780 SEK
/rum/natt: dubbelrum
980 SEK
		
trebäddsrum 1 180 SEK
Ovanstående priser inkluderar frukost,
moms och WiFi.
Scandic Elmia kan inte garantera tillgängligheten på rummen. Bokningsbart t.o.m. 19 juli. Därefter på förfrågan. Det är således bättre att boka
med lång framförhållning!
Var och en bokar rum själv och ansvarar för att garantera och betala sitt rum.
För att få detta rabatterade pris uppger
ni bokningskod: SVE190817.
I kursen
ingår:

Vi börjar med gemensam inspirationsföreläsning på söndagen på Scandic.
Deltagande i workshops och dokumentation från vissa workshops i Rosenlundsbadet.
Luncher, fika f.m och e.m. samt
frukt under dagarna.
Trivselkväll med middag och underhållning.

Anmälan: Sker på www.svbadmf.se
Sista anmälningsdag är den 1 juli.
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Cari Holmqvist
Antal år som instruktör eller bakgrund: Tidigare elitsimmare som sedan 1997 haft vattengympa i
olika former som cirkel, djupvatten, för gravida
och traditionell. Beskriv dig som ledare med tre ord:
Glad, energisk och ambitiös. Styrka som instruktör:
Ser varje individ för att hen ska få bästa möjliga
resultat av träningen. Hur inspirerar du andra:
Sprider energi och glädje.
Lina Hammarström
Antal år som instruktör eller bakgrund: Uppvuxen i
simhall, tävlingssimmare som fortsatte att jobba
inom bad, träning och undervisning. Utbildad
vattengympaledare 2012 har
lett grupper som
gravid, rehab och
Power gympa.
Beskriv dig som ledare
med tre ord: Motiverad, inspirerande
och fartfylld. Styrka som instruktör:
Energi och kärlek till vattengympa
som smittar av sig på deltagarna.
Hur inspirerar du andra: Genom att förmedla min kärlek till vattengympa.

H2O

Lotta Falk
Antal år som instruktör eller bakgrund: Gått en Hälsa/
Friskvårdsutbildning på Grimslövs folkhögskola.
Har jobbat på Rosenlund sedan sommaren 2016
och håller i core, vattengympa klassisk, vatten
cirkel och seniorträning. Har tidigare varit ledare
på Korpen i vattenträning. Beskriv dig som ledare
med tre ord: Tydlig, peppande och pedagogisk.
Styrka som instruktör: Ser alla deltagare och anpassar övningarna individuellt om så behövs.
Hur inspirerar du andra: Jag ger energi och glädje
till deltagarna!
Rosa Lindberg-Vornanen
Antal år som instruktör eller bakgrund: Vattengympainstruktör c:a 15 år. Beskriv dig som ledare med tre
ord: Glädje, energi och professionalitet. Styrka
som instruktör: Mitt engagemang. Hur inspirerar du
andra: Energi och glädje till vattengympa.
Ulrika Lundqvist
Antal år som instruktör eller bakgrund: Arbetat på
bad sedan 2007, utbildad vattengympaledare
sedan 8 år tillbaka instruerar även core och
seniorträning. Beskriv dig som ledare med tre ord:
Tydlig, pedagogisk och inspirerande. Styrka som
instruktör: Flexibel och förberedd. Hur inspirerar du
andra: Förmedla glädjen med träning och rörelse.
Zophie Vilppala Edvinsson
Antal år som instruktör eller bakgrund: Utbildad vatten och landträningsinstruktör 2004. Har varit
yogainstruktör i c:a 13 år och vattengympa ledare ungefär lika länge. Arbetat på Rosenlundsbadet sedan 2006, idag som Enhetschef och har
haft pass yoga och vattengympa sedan dess.
Beskriv dig som ledare med tre ord: Tydlig, inspirerande och glad. Styrka som instruktör: flexibel och spontan.
Hur inspirerar du andra: Jag bjuder på mig själv!
Moa Isaksson
Kandidatexamen i idrottsmedicin samt utbildad
massör och kostrådgivare. Arbetar som vattenträningsinstruktör på Navet och har klasser i
Aquabase HIIT samt vattengympa. Jobbar även
som personlig tränare och löptränare.

Annika Thorén
Antal år som instruktör eller bakgrund: Utbildad
och fortbildad vattengympainstruktör. Har
varit vattengympainstruktör i c:a 15 år kör
pass på badet i klassisk vattengymnastik.
Beskriv dig som ledare med tre ord: Energisk,
positiv och kreativ. Styrka som instruktör: Att
kombinera rörelse och musik. Hur inspirerar
du andra: Sprider energi och glädje!
Åsa Egerud
Antal år som instruktör eller bakgrund: Vattengympaledare i 26 år och tycker det är lika
roligt att leda! Jobbar som operationssjuksköterska, har ett förflutet inom bad som
badvakt, simlärare, simtränare, tävlingssimmare och livräddare! Beskriv dig som ledare
med tre ord: Glad, peppande och engagerad. Styrka som instruktör: Energisk, tydlig och
ser varje deltagare. Hur inspirerar du andra:
Bjuder på mig själv, förmedlar glädjen med att röra sig i vattnet till en blandning av gamla och nya hits!
Åsa Reuterdahl
Antal år som instruktör eller bakgrund: Har varit
ledare i 25 år på olika anläggningar i Sverige kört allt från djup, grund, gravida, cirkel
och rehab. PT utbildning för wet vest. Beskriv
dig som ledare med tre ord: Professionell, tydlig
och engagerad. Styrka som instruktör: Kunskap
och glädje. Hur inspirerar du andra: Genom att
förmedla glädjen till vattengympa.
Sofia Eriksson
Magisterexamen i idrottsmedicin samt utbildad personlig instruktör, massör och
kostrådgivare. Arbetat på Sävar simhall och
Navet i cirka 1,5 år där jag bland annat arbetar som gruppträningsinstruktör och vattenträningsinstruktör inom spinning, Aquabase HIIT, Aquabase Core samt Hydroride.
Jobbar även som fystränare i hockey.
Malin Andersson
Malin är 28 år och kommer från Karlstad.
Jobbar som ekonom/administratör till
vardags och är gruppträningsinstruktör på
Actic på kvällarna. Träning är en stor del av
hennes liv och att få leda och peppa andra
till att nå sina mål inom träning är en helt
fantastisk känsla.
Marie-Louise Örn
Lagerquist
Marie-Louise är en av sju glädjespridande instruktörer på Arena Oskarshamn
Simhall, där man kör 16 vattenpass
varje vecka. Två av dessa passa kommer deltagarna att få testa under detta
Badmästarkonvent. Marie-Louise har
kört vattengymnastik i c:a 15 år och
tycker att det fortfarande är lika inspirerande och utvecklande.
Leila Söderholm
I över 20 år har Leila inspirerat människor till
ett gladare och hälsosammare liv. Hon visar
hur du kan hitta sätt att röra dig på med så
lite utrustning som möjligt – oavsett ålder
eller form. Med lekfulla metoder får atleten
nya utmaningar, lillebror får ut sin överloppsenergi (utan att hoppa sönder soffan)
och mormor upptäcker att rollatorn är ett
fantastiskt träningsredskap. Här får du massor av tips och motivation i en inspirerande föreläsning.
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Passchema ·
Invigning och föreläsning
m Sö 1 09.00–10.20
Inspirationsföreläsning
(med start på Scandic Elmia vid
incheckning)
En riktig energiboost i föreläsningsformat, fullspäckad med humor och
kunskap. Oavsett om ni har blåställ,
vit rock, aftonklänning eller uniform
vet Leila Söderholm, känd från Vardagspuls i TV4, hur hon kan inspirera
just Er till att ta hand om er hälsa.
Föreläsare: Leila Söderholm

Block 1 — Söndag
m Sö 2 10.30–11.10
Aqua Power –
gympa med hantlar
Tuff träning på djupt vatten med bälten, hantlar och frisbee. Träning för
hela kroppen men lite extra för armar
och mage.
Instruktör: Lina Hammarström
m Sö 3 10.30–11.10
Aquafit
Här gäller det att tävla mot sig själv,
styrkemässigt och pulsmässigt. Hur
många repetitioner hinner du med på
en viss tid? Övervinn mjölksyran.
Instruktör: Malin Andersson
m Sö 4 10.30–11.10
Wet vest-teknik, genomgång
Instruktion i användandet av wet-vest
med rörelseanalys för höft, knä och
ryggproblem samt löpteknik i vattnet.
Upplägg för individuell w-v-träning
som avslutas med intervaller.
Instruktör: Åsa Reuterdahl
m Sö 5 10.30–11.10
Medelpass fokus på balans
och koordination
Klassisk vattengympa med utveckling av varje rörelse med betoning på
balans och koordination.
Instruktör: Lotta Falk
m Sö 6 10.30–11.10
Relax och Sauna yoga
Eget koncept med Yoga i 30 graders
värme på relaxen och som avslutas i
bastun med yogapositioner till bastusittning.
Instruktör: Zophie Vilppala Edvinsson

Block 2 — Söndag
m Sö 7 11.20–12.00
Djupvattengympa –
styrka och kondition
Allsidigt djupvattenpass med hantlar.
Genomgång av kroppens stora muskelgrupper till härlig musik.
Instruktör: Cari Holmqvist
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m Sö 8 11.20–12.00
Cirkelpass
Intervallbaserad träning i stationer
med och utan redskap. Fokus på styrka och kondition.
Instruktör: Ulrika Lundqvist
m Sö 9 11.20–12.00
Wet vest-teknik, genomgång
Instruktion i användandet av wet-vest
med rörelseanalys för höft, knä och
ryggproblem samt löpteknik i vattnet.
Upplägg för individuell w-v-träning
som avslutas med intervaller.
Instruktör: Åsa Reuterdahl
m Sö 10 11.20–12.00
Gymstick
Ett styrkepass där vi i takt med musik
kör helt slut på musklerna med hjälp
av en gymstick, vilket är ett träningsredskap med gummiband som ökar
motståndet. Kom så kör vi!
Instruktör: Malin Andersson
m Sö 11 11.20–12.00
Teoripass
(inför Aquabase HIIT ®)
Teknikutförande, förslag på övningar
till Aquabase-pass.
Instruktörer: Sofia Eriksson och
Moa Isaksson
Lunch serveras på hotellet mellan
12.00–13.00.

Block 3 — Söndag
m Sö 12 13.30–14.10
Aqua Step/Box
Ett styrka och konditionspass med anpassade stepsteg/boxslag för vatten.
Instruktör: Marie-Louise Örn Lagerquist
m Sö 13 13.30–14.10
Aquabase HIIT ®
Hög Intensiv Intervall Träning
(HIIT ®) på flytdynor. Här tränar du
kondition och balanssinne till det yttersta! Du får jobba intervallbaserat
med vila mellan muskelgrupper.
Instruktörer: Sofia Eriksson och Moa
Isaksson
m Sö 14 13.30–14.10
Mermaiding
Introduktion i Mermaiding eller monofensimning under vattnet. En upplevelse i livet under vattnet då du
framförallt tränar core och andningsteknik.
Instruktör: Mermaidföreningen
m Sö 15 13.30–14.10
Bålstabilitet och balans
Fokus att hitta rätt rörelser och använda vattnet för optimering av motstånd, bålstabilitet och balans.
Instruktör: Åsa Reuterdahl

m Sö 16 13.30–14.10
Switching (på land)
Effektiv och fartfylld cirkelträning där
du får med både styrka och kondition
på 30 minuter. Du utför alla övningar
stående i Switchingmaskiner, det enda du behöver göra är att reglera motståndet.
Instruktör: Ulrika Lundqvist

Block 4 — Söndag
m Sö 17 14.20–15.00
Djupvattengympa –
med och utan redskap, 3D
3D-träning är funktionell träning
med syfte att skapa balans mellan
rörlighet och stabilitet i kroppens tre
rörelseplan.
Instruktör: Åsa Egerud
m Sö 18 14.20–15.00
Intensivgympa
Ett tufft och glädjefyllt pulspass med
inslag av rörlighet i bål och ländrygg.
Instruktör: Rosa Lindberg-Vornanen
m Sö 19 14.20–15.00
Mermaiding
Introduktion i Mermaiding eller monofensimning under vattnet. En upplevelse i livet under vattnet då du
framförallt tränar core och andningsteknik.
Instruktör: Mermaidföreningen
m Sö 20 14.20–15.00
Cirkelträning Core
Uppvärmning följt av stationsövningar med fokus på mage och ryggmuskulaturen.
Instruktör: Lotta Falk

Block 5 — Söndag
m Sö 21 15.10–15.50
Aqua Tabata
Ett farfyllt styrke och konditionspass
uppbyggt på intervaller som körs i
block.
Instruktör: Marie-Louise Örn Lagerquist
m Sö 22 15.10–15.50
Aquabase Core
Du utmanar och tränar kroppens
kärna, det vill säga bålen, med fokus
på mage och rygg. Dessutom får dina
axlar och armar träning. Övningarna
utförs på våra flytdynor och passet är
en utmaning för balanssinnet.
Instruktörer: Sofia Eriksson och Moa
Isaksson
m Sö 23 15.10–15.50
Vattengympa –
för mogna kvinnor
Ett klassiskt vattengympapass för målgruppen mogna kvinnor.
Instruktör: Annika Thorén

m Sö 24 15.10–15.50
Relax och Sauna yoga
Eget koncept med Yoga i 30 graders värme på relaxen och som
avslutas i bastun med yogapositioner till bastusittning.
Instruktör: Zophie Vilppala
Edvinsson
Trivselkväll
m Söndag 19.30
Middag med
underhållning
av och med Jimmy Svärd
hagen, magiker

Block 6 — Måndag
m Må 25 09.00–9.40
Aqua Challenge
Ett intervallpass där vi genom tre
block utmanar styrkan och konditionen, med och utan redskap.
Kom och utmana dig själv!
Instruktör: Malin Andersson
m Må 26 09.00–9.40
Aquapower –
gympa med hantlar
Tuff träning på djupt vatten med
bälten, hantlar och frisbee, Träning för hela kroppen med lite extra för armar och mage.
Instruktör: Lina Hammarström

m Må 27 09.00–9.40
Flytmattor
Prova på utan att delta i pass.
Instruktörer: Sofia Eriksson och Moa
Isaksson
m Må 28 09.00–9.40
Bålstabilitet – vattengympa
med hantlar och korv
Fokus att hitta rätt rörelser och använda vattnet för optimering av motstånd,
bålstabilitet och balans.
Instruktör: Åsa Reuterdahl
m Må 29 09.00–9.40
Relax och Sauna yoga / Ute
Eget koncept med Yoga i 30 graders värme på relaxen och som avslutas i bastun
med yogapositioner till bastusittning.
Instruktör: Zophie Vilppala Edvinsson

Block 7 — Måndag
m Må 30 09.50–10.30
Aquapower
Ett pass där vi jobbar med olika redskap
i takt med musiken. Hela kroppen får
sig en ordentlig genomkörare. Let’s go!
Instruktör: Malin Andersson
m Må 31 09.50–10.30
Aquabase Core
Du utmanar och tränar kroppens kärna, det vill säga bålen, med fokus på
mage och rygg. Dessutom får dina axlar

och armar träning. Övningarna utförs
på våra flytdynor och passet är en utmaning för balanssinnet.
Instruktörer: Sofia Eriksson och Moa
Isaksson
m Må 32 09.50–10.30
Klassisk vattengympa
Medelintensivt pass med blandning
av styrka och kondition, med och utan
redskap.
Instruktör: Ulrika Lundqvist
m Må 33 09.50–10.30
Familjegympa / Ute
Ett pass med upplägg så att hela familjen kan vara med, rörelseglädje till härlig musik.
Instruktör: Annika Thorén
m Må 34 09.50–10.30
Teoripass
Teknikutförande, passupplägg ur ett fysiologiskt perspektiv.
Instruktörer: Sofia Eriksson och Moa
Isaksson
m Må 35 10.40–11.20
Avslutningspass
med 50-tals tema
För alla deltagare i ett roligt, fartfyllt
vattengympapass.
Lunch serveras på hotellet mellan
12.00–13.00.

Inspirationsdagar H2O
Leila Söderholm –
expert på rörelseglädje
Leila Söderholm är träningsexperten och coachen som
inspirerar tusentals svenskar till mer och gladare rörelse
genom tidningar, bloggar och Vardagspuls i TV4.
Hon är ett levande exempel på att rörelse inte bara får
oss att må bättre, men också kan rädda liv.
År 2010 var Leola Söderholm i sitt livs form. Samma år
fick hon tarmcancer och femtio procents chans att överleva. Det var starten på en lång resa tillbaka, men nu är hon
åter i träningsskorna, i TV-rutan och på föreläsningsscenen.
Sjukdom kan drabba oss alla oavsett hur hälsosamt vi lever.
Men en stark kropp har ofta mer resurser att klara av sjukdom och att återhämta sig.
Leila Söderholm är trebarnsmamman som tävlade i kanot och streetracing med motorcykel. Hon är en mycket
omtyckt inspiratör som delar med sig av sina bästa rörelse-

och hälsotips på TV, i flera av våra största tidningar och på
sin populära blogg. Dessutom är hon en flitigtt anlitad föreläsare som motiverar och berör åhörare över hela landet.
Hur tar du dig ur gamla spår? Hur lurar du hjärnan att
börja göra sådant som är bra för dig? Leila Söderholm visar att du varken behöver mycket tid eller utrustning för att
få in rolig rörelse i vardagen. Det enda som behövs är lite
motivation och inspiration, vilket du garanterat får i hennes
göreläsningar. Det – och mycket skratt!

Med engagemang sprider vi information och
kunskap till våra medlemmar
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Sagolika
Neist Point.
Foto: Hugh Allison / inverness Tours.

S

om ständig sekreterare i whiskyakademien händer det ofta att jag
får besöka Skottland och dess destillerier. För ett tag sedan var jag på Isle
of Skye och besökte Talisker Distillery. Skye, eller Isle of Skye, är den
största och nordligaste ön i Inre Hebriderna. Portree är den största tätorten på ön med sina 900 invånare.
Hela ön har omkring 2 800 invånare.
Skye är sedan 1995 förbundet med det
skotska fastlandet med en 500 meter
lång bro, Skye Bridge.
Namnet Skye kommer troligen från
fornnordiska skyey, ”molnön”, ett
namn som ön ska ha fått av vikingar
till följd av att den så ofta är täckt av
dimma.

Efter att engelsmännen krossat de
skotska Jakobiterna i slaget vid Culloden år 1746 tvingades Karl. E. Stuart (mer känd som Bonnie Prince
Charlie) fly för sitt liv. Drömmen om
en Stuart på tronen slogs därmed i
spillror. I det kaos som följde spelade
Flora MacDonald en avgörande roll.
Genom att förklä prinsen till kvinnlig
tjänare lyckades hon smuggla ut honom till ön Skye , varifrån han senare
kunde föras ut ur landet.

S

olen sken och det var varmt så vi
tänkte ta oss ett dopp. Destille-

ripersonalen tyckte att det var ungefär lika varmt (kallt!) i Atlanten som
i ”Sagopoolerna” (Fairy Pools). Vid
foten av Black Cuillins-bergen längs
med floden Brittle ligger de vackert
kristallklara bassängerna. Dessa bassänger lockar besökare från hela världen eftersom det är en av de högst
rankade ”Wild Swimming” i världen.
Efter en promenad på ungefär två
kilometer nås den första bassängen,
Fen Pools. Det är också det högsta
vattenfallet och djupaste poolen. För
den modige finns här möjlighet till
hopp och dyk från mellan 10 och 15
meters höjd.
Ta lite tid på dig, gå uppför floden
och utforska alla bassänger. Nästa
pool är den mest kända, en vackert
klarblå bassäng i båge. Vattnet är så
klart att varje sten och kontur kan
ses i dess djup. Runt bassängen finns
även här möjlighet för hopp och dyk,

S

kye är känd för sin häpnadsväckande vackra natur och sina historiska landmärken där slottet Dunwegan är det bäst bevarade. Slottet har
hållits inom klanen MacLeod i mer
än åttahundra år. Här kan man exempelvis beskåda Flora MacDonalds
personliga tillhörigheter, såsom en av
Bonnie Prince Charlies lockar.
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Fairy pool.
Foto: Hugh Allison / inverness Tours.

Isle of Skey

och platta stenar för att sola. Det sägs
att älvor badar regelbundet här. Här
kan du uppleva spännande simning
under vatten genom valv och vattenfall, men du ska inte spionera på älvorna, eftersom de lätt kan ta illa upp!
De förtrollande sagopoolerna ser ut
som det levande blå vatten som finns
runt Maldiverna. Det kristallklara blå
vattnet i bassängerna omgärdas av ett

Fairy pool.

otal vattenfall. Hela sceneriet är som
taget ur en saga. Att se solen stiga upp
över de höga bergen Old man of Storr
är en upplevelse som etsar sig fast i
minnet för livet.
Text: Hans Landström.

Quiraing.
Foto: Hugh Allison / inverness Tours.

Old man of Storr.
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Norrlandskonferensen

2017

Med fokus på
Erfarenhetsutbyten & Glädje på jobbet
Den 23–24 oktober
arrangerar Svenska Badmästareförbundet och Navet
Norrlandskonferensen i Umeå.
Konferensen kommer att vara på Umeå Folkets hus
som ligger mitt i centrala Umeå med 1 minuts gångavstånd till Navet.
Missa inte den här chansen
att vara med och träffa kollegor från andra bad,
ett fantastiskt tillfälle att byta idéer och erfarnheten med andra samt
självklart, besöka Navet, Norrlands största badanläggning.
Navet kommer att erbjuda möjligheter till att prova på aktiviteter och andra
praktiska moment. Utöver det kommer tillfällen för erfarenhetsutbyten och
föreläsningar att erbjudas.

Foto: Åsa Malmberg.

Foto: Xxxxxxxx

Mer information och program kommer framöver. Håll utkik i Badmästartidningen.
För mer information kontakta någon av oss.
Lars-Olof Uhlin, enhetschef Navet,
tel. 0703-28 10 13, larsolov.uhlin@umea.se
Christa Dalqvist, Svenska Badmästareförbundet,
tel. 0706-99 34 45, christa.dahlqvist@umea.se
Marielle Eriksson, Svenska Badmästareförbundet,
tel. 0702-64 11 24, mareille.eriksson@ostersund.se

Visste du att...
... 1,35 meter har istjockleken i Andernas lägsta
glaciärer reducerats med varje år sedan 1970-talet,
fastslås det i en ny undersökning. Orsaken sägs vara
global uppvärmning.
... medan dinosaurierna härskade på land, härjades
de förhistoriska floderna av gigantiska rovkräldjur på
upp till sex meter. Denna slutsats drar forskare vid
Ungerns naturhistoriska museum, som har undersökt
84 miljoner år gamla ben av flera så kallade mosasaurier, som hittats i en gruva. Benen visar att rovdjuret
hade lemmar som ödlor och ett platt krokodilkranium.
Ödlan kan vara stamfader till varanerna, menar forskarna.
... Kenyas första undervattensmuseum ska ligga vid
kusten i Malindi Nationalpark och där ska besökarna
kunna skåda bland annat havssköldpaddor, delfiner,
djävulsrockor och valhajar. Det kommer även finnas
möjlighet att se skeppsvrak. Omkring 35 vrak finns
i området och elva av dessa har legat på botten i mer
än ett halvt sekel. Planen är att vraken ska förses med
kameror och besökarna kommer att få ta del av rörliga
bilder. Troligtvis kommer museet att öppna 2017.

AQUA 2 MUSIC
- vattengympa på webben -

Följ oss!

En hel hemsida med mängder av övningar för vattenträning!
Lär dig nya rörelser, inspireras, få vattenkänsla, sätt ihop
träningsprogram till din patient, gör vattengympapass
till din grupp och skriv ut snygga manus med bilder.
Starta ditt abonnemang på www.aqua2music.se

AQUA 2 FOLLOW
- bara att följa För dig som vill ha färdigkoreograferade
låtar för vattengympa. Köpes låt för låt!
www.aqua2follow.se

AQUA EDUCATION
- utbildningar i vattengymnastik Kurs: Aqua Basic & Aqua Instructor

Aqua Basic går igenom den viktiga grunden, hydromekaniken och
vattengympans ledstjärnor. Aqua Instructor är en grundläggande
instruktördutbildning för dig som ska leda vattengympagrupper i
grund bassäng. Här går vi igenom vattenrörelser, musikanvändning,
pedagogik och programupplägg.
Utbilda dig online när som helst på www.aquaeducation.se.

... när rederier behöver frakta fartyg från en världsdel
till en annan, kan de använda heavylift-fartyget
MV Blue Marlin. Det 217 meter långa fartyget har
ett 7 200 kvadratmeter stort däck på vilket det transporterar allt från gigantiska borrplattformar till stora
krigsfartyg. Blue Marlins inre kan sänkas under havets
yta för att lasta flytande gods eller ge extra stabilitet.
Dessutom är fartyget utrustat med vändbara propellrar, som ger hög manöverduglighet när kaptenen bogserar gods på plats.
... på 1600-talet var sjömän hemifrån i åratal och
hade ingen kontakt med sina familjer. nederländska
sjömän utvecklade dock en uppfinningsrik metod för
att behålla en sporadisk kontakt, har australiska arkeologer vid Flinders University upptäckt. På Madagaskar har forskare hittat 40 inskriptioner på klipporna
i en naturhamn, som användes av europeiska fartyg.
Inskriptionerna skulle uppmärksamma nederländska
fartyg på att närliggande grottor innehöll brev till de
anhöriga i Nederländerna. Sjömän från minst tretton
fartyg har ristat in korta meddelanden i bergväggen –
den tidigaste inskriptionen är från 1601.
... hotade fiskarter och koraller går ljusare tider till
mötes. I USA har man beslutat att utvidga reservatet
The Pacific Remote Islands Marine National Monument i Stilla havet. Reservatet blir sex gånger större än
hittills och kommer att täcka en yta av omkring 1,27
miljoner kvadratkilometer.

Kurs: Med Vattnet som Redskap

Den totala grundutbildningen till vattengympainstruktör med både
förstudier via webben och en praktisk kursdag på plats.
Oskarshamn 15 september 2017 - kerstin@aqua2music.se

Uppdragsutbildningar

Utbilda hela personalstyrkan i vattenträning?
Friskvård eller rehab? Grund eller djup bassäng?
Med vana att utbilda friskvårdare, assistenter
och sjukvårdspersonal skräddarsyr vi och kommer
till er! Hör av dig till kerstin@aqua2music.se
Kerstin Sjögren, Manuell terapeut & Rehabtränare
En mycket kunnig och omtyckt kursledare med över 10 års
erfarenhet av att utbilda i vattenträning. Tränar både
elithockeyspelare och motionärer i sin dagliga verksamhet.

AQUA STORE
- produkter för vattenträning Aqua2music TRÄNINGVÄST

En våtväst specialdesignad för träning i vatten.
Med passform och komfort förstärker den
vattnets lyftkraft och ger optimalt utgångsläge för rörelse. Används idag av motionärer
som elitidrottare, friskvård och rehab.
Beställ på www.aqua2musicstore.se
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Minskning av mängden klor i
I Sverige finns simanläggningar öppna för allmänheten där det är möjligt
att lära sig simma. Elever som går
ut årskurs sex ska för att klara kunskapskraven enligt Skolverket kunna
simma minst 200 meter och hantera
nödsituationer vid vatten. 86 % av
Sveriges kommuner har en eller fler
simhallar (SVT 2017-02-07). Simhallarna är också till för tävlings- och
motionssimmarna och här kan vi
umgås.
Genom åren har temperaturen på
badvattnet höjts i många bassänger.
Detta för att öka besökarnas trivsel
vilket också medfört att många fler
badbesökare återkommer till badanläggningarna. Fler badbesökare är
bra för folkhälsan. Det medför dock
högre krav på vattenreningen. Det
vanliga är då att man tillför mer desinfektionsmedel för att avdöda virus
och bakterier, vilka kan tillföras vattnet bland annat via badgäster, eller
för att förhindra tillväxt av bakterier
på förorenade ytor i bassängen. I Sverige desinficeras bassängvattnet vanligtvis med natrium- eller kalcium
hypoklorit.

Enskedehallen med Teknikmarknads teknik.

Foton: Ylva Ewards.

N

atriumhypoklorit och kalciumhypoklorit reagerar bland annat
med kvävehaltiga ämnen i urin, svett,
hudflagor med flera ämnen som förekommer i bassängvattnet. Vid denna
reaktion bildas bl.a. kloraminer av vilka exempelvis trikloraminer är mycket lättflyktiga och därför avdunstar till
luften inne i badanläggningen. Man
har funnit att nedbrytningsprodukterna kan förvärra luftvägssymtom
men också orsaka astma hos även
tidigare luftvägsfriska personer som
tillbringar tid i en simhall.
Desinfektionsmedel som natriumhypoklorit och kalciumhypoklorit är
snabbverkande och har lång uppehållstid i vatten och bieffekterna är
kända. Att klor kommer att försvinna
helt och hållet som desinfektionsmedel i simhallarna i Sverige inom den
närmsta tiden är inte troligt. Där
emot är det idag högsta grad möjligt
att minska mängden klor radikalt och
progressivt i simhallarnas badvatten.
Ett sätt att minska den tillsatta klor
mängden till badvattnet är att satsa
på teknik som desinficerar på ett annat sätt än via tillsatser av kemikalier.
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Foto: Ylva Ewards.

simanläggningarnas badvatten
I Enskedebadet har det sedan 2013
pågått experimentella försök med att
avdöda bakterier med hjälp av LED +
fotokatalys. Innovationen med att få
ut denna teknik till marknaden drivs
av företaget Teknikmarknad och bolagets rapport visar på goda resultat.
Mängden E. Coli, heterotrofa bakterier och Pseudonomas aeruginasa har
hållits på godkända nivåer i simbassängen trots att klormängden reducerats från 0,9 mg/l ner till 0,2 mg/l.
Försöken med reducerad klormängd
har fortsatt men mängden klor ligger nu istället på nivån 0,5 mg/l. Idag
kompletteras också försöken med
partikelrening, detta med syftet att
identifiera tillfällen då behov av desinfektionsmedel intermittent behöver
ske föranledda av specifika olyckor
med ektrementer.
Stockholms stad som driver Enskedebadet har utfört sina egna mätningar av heterotrofa bakterier och Pseudonomas aeruginasa parallellt med att
Teknikmarknads försök pågått. Mätvärden framtagna av Stockholms stad
är därför oberoende av Teknikmarknads uppmätta värden.
Vi har fått ta del av Stockholms
stads uppmätta värden för Enskedehallens badvatten, dvs. klorvärden,
klorföreningar som THM, triklormetan, bromdiklormetan, turbititet,
COD-Mn och bakteriervärden på heterotrofa bakterier och Pseudonomas
aeruginasa och har nu för avsikt att
presentera resultaten här.

Resultat
Vi har jämfört mätdata som var uppmätta under en tvåårsperiod före det
att klorreduceringen startade med
mätdata uppmätta efter det klorreduceringen startade. Mätdata från
Stockholms stad omfattar data från
början av 2011, dvs. två år före Teknikmarknad började sina försök 2013
fram till i början av 2017. Observera
att för vissa parametrar är provtagningarna tämligen fåtaliga, exempelvis trihalometaner, triklormetan m.fl.
Under perioden 25 februari–12 april
2013 tillsattes klorhalten 0,2–0,3 mg/l.
Under denna tidsperiod genomförde
kommunen två mätningar (11 mars
och 8 april) – se tabellen ovan.
• Halten bundet klor låg på 0,20 mg/l
vid bägge tillfällena.

Total klor
Fritt klor
Bundet klor
Trihalometaner (THM)
Triklormetan
Bromdiklormetan
COD-Mn
Turbiditet
Heterotrofa bakterier
Pseudonomas aeruginasa

Före klorreduceringen

Efter klorreduceringen

Medelvärde

Antal
värden

Medelvärde

Antal
värden

0,98 mg/l
0,90 mg/l
0,13 mg/l
79 µg/l
73 µg/l
7 µg/l
1,4 mg O2 /l
0,14 FNU
3 cfu/ml
7,6 cfu/ml

9
24
20
6
6
6
20
23
25
25

0,57 mg/l
0,49 mg/l
0,14 mg/l
60 µg/l
54 µg/l
5 µg/l
1,5 mg O2 /l
0,18 FNU
8,2 cfu/ml
0,3 cfu/ml

50
51
52
5
5
5
55
55
55
54

Halten fritt klor låg på 0,27 mg/l
respektive på 0,13 mg/l.
• Total klormängd låg på 0,47 mg/l
respektive på 0,33 mg/l.
• Halten COD-Mn låg på 3,6 mg/l
respektive på 1,4 mg/l.
• Halten heterotrofa bakterier var i
princip så låg som den kunde vara
nämligen < 1cfu/100 ml.
• Halten Pseudonomas aeruginasa var
så låg som den kunde vara nämligen 0 cfu/100 ml.
Även här bör man observera att provtagningstillfällena är för få för att dra
säkra slutsatser ifrån.
•

Klormätningar
Värdet för det totala kloret motsvaras hyggligt väl av de sammanslagna
värdena för fritt klor och bundet klor.
Värdena för totalt klor och fritt klor
går ner i takt med att klortillsatsen

Åsa Laurell Lyne, CBI.

minskas, medan värdet för bundet
klor i stort sett ligger stilla. Värdena
för de olika trihalometanerna går
också ner i takt med att klortillsatsen minskar, men det bör noteras att
medelvärdena för de olika trihalometanerna är baserade på endast ett fåtal
mätningar, totalt elva stycken.

Bakteriemätningar
Det kan noteras att det inte är någon
stor skillnad på mängd före och efter
klorreducering, avseende heterotrofa
bakterier. Framförallt är spridningen
stor för mätningarna av Pseudonomas
aeruginasa.
Avvikelser
Det kan inte uteslutas att enstaka höga värden kan vara föranledda av specifika olyckor med ektrementer. Det
finns därför skäl att utesluta dessa E

Tord af Klintberg, KTH.
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Aspekter på inter...
E forts.
enstaka höga värden från populationen av data.
När det gäller turbiditetsvärdet efter klorreduceringen så låg ett värde väsentligt över medelvärdet (1,2
FNU). Om detta värde elimineras så
blir medelvärdet 0,16 FNU.
När det gäller värdet av heterotrofa
bakterier efter klorreduceringen så låg
ett värde väsentligt över medelvärdet
(130 cfu/ml). Om detta värde elimineras så blir medelvärdet 6,1 FNU.
Gränsvärdet för heterotrofa bakterier
ligger på 100 cfu/ml.
När det gäller värdet för Pseudonomas aeruginasa före klorreduceringen så låg två värden väsentligt över
medelvärdet (90 och 100 cfu/ml). Om
dessa värden elimineras så blir medelvärdet 0 FNU. När det gäller värdet
efter klorreduceringen så låg ett värde
väsentligt över medelvärdet (13 cfu/
ml). Om detta värde elimineras så blir
medelvärdet också 0 FNU. Gränsvärdet för PPseudonomas aeruginasa ligger på 1 cfu/ml.

Slutsatser
Försöken med att ersätta en del av
klormängden med ultraviolett ljus för
att rena badvattnet i simbassängen i
Enskedehallen har varit lyckosamma. Bakterienivåerna har hållits på
godkända nivåer under lång tid vid
0,5 mg klor per liter och värden på

Högdalens simhall i Stockholm.
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Munktellbadet i Eskilstuna.

övriga parametrar har varit tillfredsställande. Vi kan konstatera att det ser
mycket positivt ut för LED-tekniken
som är en metod som gör det möjligt
att minimera mängden klor till bad-

Foton: Åsa Laurell Lyne.

vattnet.
En minskning av mängden klor
innebär bättre arbetsmiljö för personalen på badanläggningarna och
dessutom nöjdare kunder. Simhal-

Foton: Åsa Laurell Lyne.

larna kommer också att hålla längre
eftersom de annars kan komma att
brytas ner i förväg.
För att verifiera effekterna av LEDtekniken på badvattnet är det viktigt
att fler installationer kommer ut i drift
i simhallarna.
Inom ramen för Teknikmarknads
nästa LED-projekt kommer det att
vara möjligt att studera inverkan på
den kemiska miljön i reningsanläggningen vid en reducering av klorhalten, exempelvis i utjämningstanken.
Som samarbetspartner med Teknikmarknad kan man få hjälp med
installation av LED-tekniken, analys
av resultaten och information om de
senaste nyheterna inom LED-tekniksrening av badvatten.

Foton: Åsa Laurell Lyne.

Högdalens simhall.

Tord af Klintberg,
KTH – Projektet Neris och
Åsa Laurell Lyne,
CBI – Projektet HIFS Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar.

Weda bottensugar.

Rent vatten börjar från botten !

Marknadens mest effektiva och flexibla bottensugar för alla typer av bassänger och
reservoarer. Svensktillverkade bottensugar. Tillverkning och service av samma personal.

Weda W2000

Hör av dig till oss
för en demonstration.
Köpa eller hyra på lång tid ?
Låt oss diskutera.
www.weda.se

-

Wedavägen 4A

-

152 42 Södertälje

-

Weda AB
Tel 08-550 32 550 · info@weda.se

Tel +46-8-55032550

·

Mest effektiva bottensugarna

·

Avlägsnar även de minsta partiklarna från bassängbotten

·

Svensktillverkad

·

Miljömässiga, livslängd >10 år

·

Flexibla, med filterpåsar och/eller slangutlopp

·

Upp till 5 års garanti

41

——

rapport ——

Bastuutbildningen hos Tylö
i Halmstad
V

i har åter haft förmånen att få genomföra förbundets
skräddarsydda bastuutbildning hos Tylö AB. I deras
utställningsavdelning finns alla de fasiliteter som behövs för att tillfredsställa den kräsnaste bastubadaren.
Ett koppel förväntansfulla deltagare intog bastulavarna
för två dagars intensivt svettande med olika teman. Bastu
extrem, aufguss och aromabastu varvades med teoripass
och genomgång av för bastusittningarna lämpliga tillbehör.
Det som var nytt och mycket positivt för oss instruktörer var att medleåldern på deltagarna hade sjunkit
med många år.
Det är mycket givande och trevligt att så många unga nya
badmänniskor, i vår bransch, fått upp
ögonen för bastubadandet som en del av
badens verksamhetsutbud. Nyfikenheten
och intresset att förkovra sig i denna ädla
konst var påtagligt stort.
Vi hade många och djupa diskussioner
om allt från juridik till ansiktsmasker men
framför allt handlade det om vilka möjligheter anläggningar med befintliga bastur
har, att öka intäkterna genom att bredda
sin aktivitetsrepertoar.
Vikten av den mänskliga handledningen vid bastusittningar (mjukvaran) kan
inte nog betonas och är nyckeln till en
lyckad bastuupplevelse. Att se möjligheterna i den befintliga hemanläggningen
föranledde många och kreativa tankar.
Idéerna flödade och efter genomförd kurs
vände adepterna hemåt för att finna ut
smarta och publikvänliga lösningar för
just sin anläggning.
Förbundet vill tacka Tylö AB, med Tomas och Janet som ciseroner, för vänligt
bemötande och en fantastiskt service.
Nu går vi vidare och planerar för nästa
bastuutbildning som vi har för avsikt att
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genomföra någon gång i november i
södra Sverige. Då platsen ännu inte
är bestämd finns det fortfarande en
möjlighet, för just din anläggning,
att lämna in en intresseanmälan att
få vara medarrangör.
Text & bild:
Mats Svensson och Åsa Jansson.

&Svar

Frågor

När man har arbetat i ”renhållningsbranschen” ett antal år får man
ofta frågor om vår huvudprodukt, vatten. Efter ett tag börjar man
fundera och försöker svara på frågorna. Det gäller bara att hitta rätt
person som kan e ller vet var man kan hitta svaret.

F
S

råga: Får andra använda vår
privata brygga?

var: Vi har en egen brygga vid
vår sommarstuga. Det har hänt
flera gånger att folk har stannat och
badat vid bryggan eller lagt till med
båt där. När vi säger till dem att bryggan är privat svarar de att de ändå har
rätt att vara där enligt allemansrätten.
Vad gäller?
Det finns inte några detaljerade
lagregler kring detta utan endast allmänna principer. Generellt brukar
man säga att allemansrätten till viss
del gäller bryggor. Om bryggan ligger
i direkt anslutning till tomten har inte
allmänheten rätt att använda den enligt allemansrätten. Den som använder er brygga kan då göra sig skyldig
till hemfridsbrott.

Om bryggan ligger utanför tomtgränsen kan allmänheten ha rätt att
använda bryggan för bad och tillfällig
förtöjning av båtar. Däremot får inte
allmänheten hindra er i er användning av bryggan. Motar man med
våld bort någon som har rätt att använda bryggan enligt allemansrätten

kan man göra sig skyldig till olaga
tvång. Ifall ni befinner er på bryggan,
bör inte någon utomstående ha rätt
att vara där samtidigt. Båtar får dock
tillfälligt lämnas förtöjda, trots att ni
är på bryggan, om det inte hindrar er
från att använda bryggan. Om utomstående är på bryggan när ni kommer
dit, bör de ha skyldighet att lämna
den omgående.
Enligt Länsstyrelsen är bryggan
en anläggning och inte natur. Därför
gäller inte allemansrätten.
Hans Landström

FOTO: BBX-BRYGGAN/UMEÅ.

Elite
Vår mest innovativa och
avancerade manöverpanel
någonsin. Med Elite styr ni
bastun direkt från receptionen.

Läs mer på tylo.se
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Inbjudan till Utbildning i

BASTUKUNSKAP
Kallbadhusen i Helsingborg
13–14 november 2017

Deltagarna ska efter
genomförd kurs kunna:
• Genomföra en BASTU SPA, EXTREME och
AUFGUSS på egen hand i en badanläggning.
• Ha kännedom om bastuhistoriken.
• Kunskap om eteriska oljor och deras inverkan.
• Behärska olika vifttekniker.
• Ha kunskap om riskanalys, säkerhets- och
hygieniska aspekter.
• Kunna hantera ett olyckstillbud i våta/varma
utrymmen.
• Utveckla bastuverksamheten.

Observera!

Kursen
arrangeras
i samarbete
mellan         och

Kurskostnad för medlemmar: 2 000 kr + moms.
Kurskostnad för icke medlem: 3 000 kr + moms.
Sista anmälningsdag: 25 oktober 2017.
Max. antal deltagare: 15 st.
Boende erbjuds till specialpris hos Radisson Blu Hotel.  
13–14 nov, standardrum inkl frukost: 1 pers 1 145 kr/
rum, 2 pers 1 245 kr/rum. Boka hos Emma Hidbäck,
tel. 042-623 79 00. Ange bokn.nr 2363025.
Efter godkänd kurs erhåller deltagarna Bastumästarediplom utfärdat av Svenska Badmästareförbundet.

För mer information och anmälningsblankett kontakta
Mats Svensson, tel: 0733-13 56 91, e-post: mats.svensson@kristianstad.se

Utbilda er personal
i Bastukunskap
Svenska Badmästareförbundet erbjuder skräddarsydda utbildningar i bastukunskap för just er anläggning och er personal. Tag kontakt med någon
av våra utbildade instruktörer/lärare för offert.

Instruktörer till Bastukunskap

Utbildningen ger er grundläggande kunskaper
för att genomföra en BASTU SPA, EXTREME
och AUFGUSS på egen hand i Er anläggning.
Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kännedom
om bastuhistoriken. Vidare ger kursen kunskaper
om eteriska oljor och deras inverkan. Ni kommer att
behärska olika vifttekniker efter genomförd kurs.
Stor vikt läggs på riskanalyser, säkerhets- och hygieniska frågeställningar.
Ni kommer också att kunna hantera ett olyckstillbud
i våta/varma utrymmen samt ha förmågan att utveckla bastuverksamheten i stort, utifrån er anläggnings potential.

Mats Svensson
Rasmussonsväg 1, 295 91 Bromölla
Tfn: 0733-13 56 91, mats.svensson@kristianstad.se

Åsa Jansson
Kajevägen 10, 290 37 Arkelstorp
Tfn: 0733-86 17 03, asa.jansson@kristianstad.se

Håkan Dahlgren
Frödingshöjd 15, 656 37 Karlstad
Tfn: 0736-40 75 99, hakan.dahlgren@karlstad.se
Mia Persson
Benpilsvägen 28, 831 61 Östersund
Tfn: 0705-36 83 69, annamaria.persson@ostersund.se
Marielle Eriksson
Djuviken 208, 834 97 Brunflo
Tfn: 0702-64 11 24, marielle.eriksson@ostersund.se

GILLAR DU VATTEN? VILL DU HJÄLPA ANDRA?

BLI LIVRÄDDARE !

Bli livräddare i sommar! Mer information hittar du på www.tylosand.net
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... är ett modernt badhus mitt i Umeå
centrum. Här erbjuds besökarna bad,
träning och upplevelser året runt. Här
är vattenträning en viktig del av utbudet. Den har bra effekt på muskler och balans då kroppen hela tiden
måste spännas för att stå emot vattnets rörelse och turbulens. Den lämpar sig för de flesta då träning i vatten
är skonsamt och lätt går att anpassa
efter individens behov och förmåga.
– Bortsett från de mer motionsbetonade passen finns även ett rikligt
utbud av tuffa vattenträningspass
för personer som vill träna riktigt
hårt, säger Jonna Segrén, enhetschef,
Umeå kommun fritid, avdelningen
bad.
Under ett pass Hydroride® sitter
den som tränar på en cykel som är
nedsänkt i vattnet. Kadensen – hastigheten man trampar med – är inte
lika hög som på en träningscykel som
står på land, ändå är den som tränar
nära maxpuls hela tiden.
– I vatten kan man göra saker man
inte kan göra på land, släppa styret
och göra övningar på ett annat sätt,
säger Jonna Segrén. Det ger variation
och möjlighet att träna hela kroppen
och inte bara benen, menar hon.
I de olika Aquabase®-passen används speciella dynor på vattnet som
man kan sitta, ligga, stå, springa och
hoppa på. Dynorna används vid yoga,
core och HIIT (High Intensive Interval Training) och är ostadiga i sidled,
vilket ger övningarna ett balansmoment samma pass på land inte ger.
Jonna Segrén.
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Aqua-base

®

– Hydroride
i Navet Umeå

– HIIT-passen är tuffa och fokuserar på olika muskelgrupper, man
blir rejält slut av dem! Dynorna gör
övningarna tyngre och med balansmomentet blir träningen något helt
annat än motsvarande på land. Det
händer att deltagare ramlar av sina
dynor, men det bidrar bara till den
goda stämningen, säger Jonna Segrén.
Vidare finns högintensiva djupvattenpass där den som tränar har
flytdräkter. Sammanlagt ges kring 25
pass i veckan på Navet som har öppet
alla veckordagar, året runt.
Text & bild: Axel Karlsson
och Jonna Segrén.
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Inbjudan

• Grundkurs

vattenrening vid offentliga bad
26–29 september 2017 (4 dagar)
Quality Hotel Winn,
Haninge, Stockholm
Det är mycket viktigt att ett badvatten är estetiskt tilltalande och
har en hög vattenkvalitet för att
undvika smittspridning och hygieniska besvär. För detta krävs
kunskaper om reningsprocessen och i anläggningen ingående
komponenter, dess funktion
och skötsel samt gällande lagar
och förordningar. För att uppnå
optimal teknisk-ekonomisk
drift med hänsyn till avsedd
verksamhet samt förbrukningar
av material, varor, energi m.m.
krävs kunskaper om aktuella
och förändrade driftförhållanden.
Denna kurs omfattar fyra dagars
utbildning och vänder sig till
n

n

personal som ansvarar för
vattenreningsbehandlingen
samt badmästare och badvakter,
personal vid miljö- och hälsoskyddsförvaltning, ansvariga
för tillsyn (efterlevnadskontroll av lagar och föreskrifter).

Kursen omfattar bl.a.:
l
grundläggande begrepp
l
lagstiftning
l
egenkontroll
l
dimensionering
l
filtrering
l
styr och regler
Tid
Start: Tisdag den 26 september 2016, kl 10.00.
Avslut: Fredag den 29 september, c:a kl. 14.00.
Plats
Quality Hotel Winn,
Rudsjöterassen 3, 136 40 Haninge, Stockholm.
Kostnader
• 19 900 kronor med boende 3 nätter i enkelrum.
• 15 900 utan boende.
I avgiften ingår 4 dagars utbildning (26–29 september),
kursmaterial, luncher, för- och eftermiddagskaffe samt
3 middagar. Alla priser är exklusive moms.
Anmälan
Anmälan sker via Svenska Badmästareförbundets
webbplats: www.svbadmf.se
Upplysningar
Närmare information lämnas av Lotta Loshammar:
tel. 0706-06 22 50 eller lotta.loshammar@tornberget.se
eller av Håkan Gillberg: hakan.gillberg@medley.se.

Välkomna!
Svenska Badmästareförbundet
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Inbjudan

• Fortsättningskurs - Steg II

vattenrening vid offentliga bad
26–28 september 2017 (3 dagar)
Quality Hotel Winn,
Haninge,
Stockholm
För att ha en bra fungerande anläggning krävs vidareutbildning
av personalen, vilket även är föreskrivet i lagen om egenkontroll.
För att säkerställa detta har
Svenska Badmästareförbundet tagit fram en serie utbildningar för
n

n

drifttekniker, förvaltare, tillsynsmyndigheter och anläggningsägare,
personal som deltagit i grundkursen – Steg I.

Utbildningen passar såväl offent
liga som privata anläggningar.
Detta är Steg II av Driftutbildning
inom processtekniken på ett bad.
TId
Start: Tisdag den 26 september 2016,
kl 9.30.
Avslut: Torsdag den 28 september,
c:a kl. 14.00.

Plats
Quality Hotel Winn,
Rudsjöterassen 3, 136 40 Haninge, Stockholm.
Deltagaravgift
• 17 500 kronor med boende 2 nätter i enkelrum.
• 15 000 utan boende.
I avgiften ingår 3 dagars utbildning (26–28 september),
kursmaterial, luncher, för- och eftermiddagskaffe samt
2 middagar. Alla priser är exklusive moms.
Anmälan
Anmälan sker via Svenska Badmästareförbundets
webbplats: www.svbadmf.se
Upplysningar
Närmare information lämnas av Lotta Loshammar:
tel. 0706-06 22 50 eller lotta.loshammar@tornberget.se
eller av Håkan Gillberg: hakan.gillberg@medley.se.

Välkomna!
Svenska Badmästareförbundet
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Eddahallen presenterar

Norrlands största vatten- och landträningsevent

Inspirationsdagar i Norr
24 - 25 augusti 2017
Eddahallen, Skellefteå

Fanny Eklund

Saul Perezvaldes

Jenny Lundholm

Jenny Furberg

Kom och tänd gnistan inför kommande
hösttermin med ett stort urval av:
•
•
•
•
•

Vatten- och landträningspass
Tänkvärda föreläsningar
Massage
Bastu- och spaupplevelser
God mat och trevliga möten
med kollegor från hela Sverige

Vi syns i augusti!

nya
n
e
d
e
t
Missa in
en
d
o
t
e
m
s
träning

e
s
a
b
Aqua

För mer information kontakta:
karolina.norrgren@skelleftea.se
petra.nilsson@skelleftea.se
maria.j.johansson@skelleftea.se

För anmälan gå in på:
www.skelleftea.se/inspirationsdagar-i-norr-2017

Johannas krönika

Barnets rättigheter
Sverige är ett av 196 länder som har skrivit under på att följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen
innehåller 54 artiklar, varav fyra grundartiklar:
# Alla barn är lika mycket värda och
har samma rättigheter. Ingen får
diskrimineras.
# Barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla beslut som rör barn.
# Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
# Varje barn har rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som
rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder
och mognad.
Jag skulle vilja påstå att vi som jobbar i badanläggningar
träffar fler barn per dag än vad de flesta människor faktiskt
gör. I Sverige räknas man som barn fram till dagen man fyller 18 år.
Jag har känt till barnkonventionen ganska länge, om än
som ett litet halvluddigt moln som flugit genom mina tankar lite då och då och tänkt att den handlar om att barn ska
ha det bra, ungefär. Fram tills för ett halvår sedan var det
dock inget jag reflekterade något vidare över, trots att jag
dagligen ledde verksamheter för barn, allt från tre månader

www.jumbobagsverige.se

gamla bebisar till ungdomar i simskola. Och för att inte
prata om alla de barn och ungdomar jag träffade på när
jag badbevakade.
Tidigt i våras blev jag erbjuden att gå en utbildning i
barns rättigheter för SKL (Sveriges kommuner och landsting) I skrivande stund har jag deltagit vid tre heldagar
och har en heldag kvar. Teori och praktik har varvats och
vi har fått hemuppgifter att arbeta med mellan utbildningstillfällena.
Jag är den enda bland kurdeltagarna som har en direkt
koppling till badverksamhet. Vi är alla från olika kommuner, förvaltningar och organisationer och det är intressant att höra hur man tänker och arbetar/inte arbetar
med barnkonventionen i andra verksamheter.
Innan jag påbörjade utbildningen funderade jag över
hur man på ett badhus ska jobba enligt konventionen, vi
är ju inga fritidsledare, lärare eller socialtanter. Våra barn
kommer för att bada ett par timmar och går sedan hem.
Men desto mer man börjar tänka på de olika principerna
desto mer inser man att konventionen kan genomföras i
många sammanhang.
Jag blir väldigt nyfiken på hur man gör på andra bad.
Är barnkonventionen något man pratar om och förhåller
sig till? Hur ser vi på barnen vi jobbar med?
Själv ser jag fram emot att bli klar med utbildningen
och sedan föra diskussionen vidare med mina kollegor
på Tivolibadet. Jag tror att vi i mångt och mycket redan,
medvetet eller omedvetet, jobbar enligt konventionen.
Men som alltid finns det utvecklingspotential.
Text: Johanna Englund, Tivolibadet.

www.facebook.com/OckyzSverige

Kontakta oss för mer info 08 410 203 80
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Kurs i ledarskap

- Avser chefer på simanläggningar

Kurs i ledarskap

För andra gången erbjuder Vinnovaprojektet
Framtidens bad:

Kursdagar
- Avser chefer på simanläggningar
Tillfälle nr. 1
Tosdag 6 okt 2016, kl.12.00 – fredag 7 okt 2016, kl. 13.00

Kursdagari ledarskap
Kurs
Lunch till lunch med gemensam middag,
övernattning och studiebesök.

nr. 1
–Tillfälle
avser
chefer
på simanläggningar
Innehåll:
Mål
och Ledarskap
Tosdag 6 okt 2016, kl.12.00 – fredag 7 okt 2016, kl. 13.00

Lunch
till lunch
Tillfälle
nr. 2med gemensam middag,
övernattning och studiebesök.
Torsdag 1 dec 2016, kl. 10 – 16
Innehåll: Mål och Ledarskap
Kursdagar
Innehåll: Organisation och Rutiner

Kurs i ledarskap

-Tillfälle
Avser
simanläggningar
Tillfälle
nr
 Torsdag
12på
– fredag
13 oktober 2017
nr.1chefer
2
Tillfälle nr.
Innehåll:
Mål 3och Ledarskap

ANMÄL
DIG PÅ
Anmäl
www.cbi.se
ANMÄL
dig på www.
DIG PÅ

framtidensbad
www.cbi.se
.se
Sista anmälningsdag

Tillfälle
nr.
3
Tillfällenr
nr.3 Torsdag
1
Tillfälle
1 – fredag 2 februari 2018

Regler för avanmälan
12
september 2017
Anmälan är bindande.
Vid avanmälan senare än
en vecka före kursstart
debiteras
50% av
Regler
för avanmälan
kursavgiften.
Sista
Anmälan är bindande.
vardag
före kursens
start
Vid
avanmälan
senare
än
eller
dagkursstart
debiteras
en samma
vecka före
hela
kursavgiften.
debiteras
50% av
kursavgiften. Sista
vardag före kursens start
eller samma dag debiteras
hela kursavgiften.

Innehåll: Belöning och Relationer

Regler för avanmälan
Anmälan är bindande.
Vid avanmälan senare än
en vecka före kursstart
debiteras 50% av
kursavgiften. Sista
vardag före kursens start
eller samma dag debiteras
hela kursavgiften.

Torsdag 1 dec 2016, kl. 10 – 16
Torsdag 2 feb 2017, kl. 10 – 16

Innehåll:nrOrganisation
och
Rutiner
Tillfälle
2 Torsdag 30
nov.–
fredag 1 dec. 2017

Kursdagar
Innehåll: Organisation
och Rutiner
Innehåll: Belöning och Relationer

Torsdag
2 feb
kl.
10 – 16 – fredag 7 okt 2016, kl. 13.00
Tosdag 6
okt
2016,
kl.12.00
Innehåll:
Mål2017,
och Ledarskap
Kursavgift
Innehåll:
Belöning
Relationer
Lunch till lunch
medoch
gemensam
middag,
12
000 kr exkl.
övernattning
ochmoms.
studiebesök.
Luncher,
enLedarskap
gemensam middag
Innehåll:fika
Måloch
och
Kursavgift
samt en övernattning ingår.
Kursavgift
12 000 kr (exkl moms)
Tillfälle
2 moms.
12 000 krnr.
exkl.
Torsdag 1 dec
2016,
kl. tre
10 tillfällen
– 16
Kursstart
samtliga
är kl. 10.00 på
Luncher, fikavid
och
en gemensam
middag
Föredragshållare
torsdagen
och
avslutning
kl.
13.00
på
fredagen.
Innehåll:
Organisation
och
Rutiner
samt en övernattning ingår.
Kostnaderna för luncher, fika och gemensam middag samt
övernattning
Tillfälle nr.på
3 Freys Hotel Lilla Rådmannen, Rådmansgatan
67, Stockholm faktureras separat efter varje genomfört tillfälle
Torsdag 2 feb 2017, kl. 10 – 16
Föredragshållare
med
2 500 kr /person (exkl moms).

Kursledare
Kursavgift

ELISABETH SÖDERSTRÖM
Ordförande i badmästarförbundet
och VD för Gustavsbergsbadet.

Anette Berglund
12 000 kr exkl. moms.
ELISABETH SÖDERSTRÖM
Utbildningsledare,
Yrkeshögskolan
Ordförande
i badmästarförbundet
Luncher, fika och en
gemensam
middag
ANNETTE
BERGLUND
och
VD
för
Gustavsbergsbadet.
Skellefteå,
samt en övernattning
ingår.
Utbildningsledare
vid Yrkeshögskolan
badmästare/verksamhetsledare
för fritidsi Skellefteå. Programmet: Badmästare
anläggningar, Skellefteå kommun,
och Verksamhetsledare för
tel. 0702-50 71 04,
fritidsanläggningar
och utemiljö.
Föredragshållare
ANNETTE
BERGLUND
anette.berglund@skelleftea.se

Läs

Utbildningsledare vid Yrkeshögskolan
i Skellefteå. Programmet: Badmästare
Elisabeth
Strömberg
och
Verksamhetsledare
för
fritidsanläggningar
och
utemiljö.
VD,
Gustavsbergsbadet
AB,
mer på: www.framtidensbad.se

styrelseledamot i Svenska Badmästareförbundet,
ELISABETH SÖDERSTRÖM
tel. 0739-88
46 63,
Ordförande
i badmästarförbundet
elisabeth.stromberg@varmdo.se
Läs meroch
på:
www.framtidensbad.se
VD
för Gustavsbergsbadet.
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FRÅGOR?

Kontakta :
Matilda Bergman,
matilda.bergman@cbi.se
om
projektet, fakturor, bokning:
eller
010-516
6838
Åsa Laurell
Lyne,
PhD Research
Kontakta
:
Institutes of Sweden, SamhällsMatilda Bergman,
byggnad/CBI
Betonginstitutet,
matilda.bergman@cbi.se
forskare, tel +46-703-90 68 12
eller 010-516 6838
eller asa.l.lyne@ri.se

Frågor
FRÅGOR?

Stort signalvärde för internationella

flytvästdagen
Den 21 maj var det Internationella flytvästdagen, som syftar till att uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön. Svenska Livräddningssällskapet är en av de organisationer som jobbar med flytväst-frågan.
Många simhallar, däribland alla Medley-anläggningar, valde att dra sitt strå
till stacken genom flytväst-aktiviteter i bassängerna.

sjön, förklarar Medleys operative chef
Markus Söderman.
Mikael Olausson håller med och
hoppas att ännu fler simhallar uppmärksammar dagen nästa år.
– Många simhallar använder flytvästen på ett föredömligt sätt i simskolan. Det är ett jättebra tillfälle för
barnen att bekanta sig med hur flytvästen fungerar. Jag tror att vi kan bli
bättre på att uppmuntra test av flytvästar även utanför simskolan och det
verkar ju onekligen fått genomslag
den 21 maj, vilket är jättepositivt, säger Mikael Olausson och avslutar:
– Det finns många olika modeller,
utseenden och funktioner, men den
bästa flytvästen är den man har
på sig.
Text: Hans Albrektsson,
foto: Mikael Olausson.

Internationella flytvästdagen är
ett sätt att uppmärksamma vikten
och nyttan av flytväst inför sommarens bad och båtliv.
– I Sverige är vi generellt bra på att
använda flytväst på barn och hundar.
Allt för många vuxna, särskilt män,
använder allt för sällan flytväst. Genom att manifestera flytvästdagen
hoppas vi att lyfta frågan inför sommaren, förklarar Mikael Olausson på
Svenska Livräddningssällskapet.
Vid en genomgång av exempelvis
omkomna till följd av drunkning i
samband med fritidsbåtsolyckor 2016

uppskattas att hälften skulle ha överlevt om de burit flytväst.
Många simhallar runt om i landet
genomförde flytväst-aktiviteter den
21 maj, för att bidra till öka uppmärksamheten. Företaget Medley valde exempelvis att ställa ut flytvästar, köra
prova-på-aktiviteter och informera
om fördelarna med flythjälpmedlet.
– Det handlar om vattensäkerhet så
självklart ville vi vara med och uppmärksamma Internationella flytvästdagen. Simhallen är utmärkt ställe att
få prova och lära sig mer om flytvästar
innan det är dags att ge sig ut i eller på
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Gratis simundervisning för alla skolor i Göteborg

Alla barn ska kunna lära sig att simma.
För att öka simkunnigheten inför Göteborgs stad
gratis simundervisning för alla skolor från och med
hösten 2017.
– Simkunnigheten bland barn och
ungdomar varierar i olika delar av
Göteborg och följer till stor del socioekonomiska mönster. Vi har genom
en utredning och pilotprojekt kommit
fram till en modell för simkunnighet
som ska fungera långsiktigt och skapa
en mer jämlik simundervisning, säger
Johan Högman, ansvarig utredare på
idrotts- och föreningsförvaltningen i
Göteborg.
Satsningen går under namnet Simlyftet och görs tillsammans med skolan. Från och med höstterminen 2017
erbjuds alla skolor i Göteborg gratis
simundervisning för sina förskoleklasser och årskurs två. Också elever i
årskurs fem, sex, åtta och nio som behöver extra stöd för att klara skolans
simkunnighetskrav kan få gratis simundervisning.
– Även om skolan enligt läroplanen
är ansvarig för att elever ska få förutsättningar att lära sig simma så skiljer
sig simundervisningen åt mellan oli54

ka stadsdelar och skolor. Därför föreslår vi en satsning tillsammans med
skolan, med breda och tidiga insatser. Samtidigt ger vi ”extra doser” där
simkunnigheten är låg. Utredningen

visar också att det finns många vinster med att barn får börja med simundervisning i tidig ålder, säger Johan
Högman.

Ny enhet för simundervisning
Från 1 juli 2017 startar en ny enhet på
idrotts- och föreningsförvaltningen.
Enheten ska ansvara för Göteborgs
Stads simskola och arbetar just nu
med att rekrytera simlärare som ska

från hösten 2017
hålla i simundervisningen från hösten 2017.
– Vi har valt att satsa på en hög
personaltäthet så att det ska vara bra
ordning i verksamheten. Vi har alltid minst två simlärare på plats. Våra
simvärdar är en viktig del av konceptet. De ansvarar för att möta upp eleverna i entrén till simhallen och hjälpa
till innan, under och efter simskolan.
Tydlighet i skolans ansvar ska också
göra att alla ska känna sig trygga i
simhallen.

Forskning och kompetenshöjande insatser
Förutom gratis simundervisning
innehåller Simlyftet också olika insatser för att öka kompetensen inom
simundervisning och ett forskningsprojekt som ska följa hur satsningen
bidrar till ökad simkunnighet och
folkhälsa.
– Genom forskningsprojektet kommer Göteborgs Stad, men även andra kommuner, få del av ny kunskap
kring simkunnighet och simundervisning som kan användas för vidare
metodutveckling, säger Johan Högman.  

Äventyrsbad en livsfara när uppsyn saknas
Var tionde dödsolycka bland badande barn sker i äventyrsbad. Nu vill Konsumentverket öka säkerheten och skärpa riskmedvetenheten hos både anläggningar och föräldrar.
– Vi har exempel där personalen varje dag får säga till föräldrar när barnen
badar på egen hand. Det är den bristande uppsikten som är det stora problemet, säger Maria Lindstedt, utredare vid Konsumentverket, enligt ett meddelande från TT.
Nyligen väcktes åtal mot en mamma vars femåriga dotter drunknade i ett
badhus. Enligt åklagaren har mamman brustit i uppsikt och hon åtalas för vållande till annans död.
– Det finns ett antal liknande rättsfall sedan tidigare och man kan inte enbart lasta baden när sådana här saker händer, säger Maria Lindstedt.
I en ny broschyr, som ska översättas till tio
språk, poängterar Konsumentverket det stora
ansvar som finns både hos personal och de som
besöker baden. Det finns kulturella skillnader
bland vuxna som besöker baden som vi måste
medvetandegöra. Många nyanlända är vana att
man delar på ansvaret att hålla koll på barnen
om en förälder exempelvis skulle behöva gå på
toaletten. En enkätundersökning visar att de allra
flesta föräldrar endast har uppsikt över sina egna
barn, inte andras.
Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB)
har följande råd för badande:
• Barnen ska vara nära. Övervakning av små
barn ska vara på ”gripavstånd”.
• Flytväst på. Små barn som badar ska ha
flytväst och inte uppblåsbara flythjälpmedel.
• Överskatta inte. Barn är vanligtvis inte mogna att lära sig simma före fyra
års ålder. Yngre skolbarns förmåga att simma ska inte överskattas.

Yoga och träna på vattnet
Vårt nya redskap till Träning och Yoga – Yogaflotten.
Att träna och yoga på en flotte i vattnet är en väldigt
effektiv träning för hela kroppen. Både roligt och rogivande.
Eller ställ dig upp och paddla iväg – i bassängen eller
ut i sjö och hav.
För mer information, kontakta:
Miwex, Bruksgatan 3, 597 30 Åtvidaberg,
info@miwex.se eller 0120-299 88.
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Tidig start för Himlabadets
Himlabadets i Sundsvall öppnar sitt utebad tidigt på året för motionärer
och aktiva. 50-metersbassängen stod klar redan den 2 maj och säsongen
är den längsta i Sverige då badet stängs först den 1 oktober.

Det är tidig morgon och de flesta av oss har

knappt stigit ur sängen. Det är nollgradigt och
luften känns väldigt krispig. Klocka 06.30 öppnar
Himlabadet sin motionsbassäng utomhus och
det står redan ett tjugotal morgonpigga motionärer beredda att hoppa i det 28-gradiga vattnet och
köra sina längder. Solen skiner och värmer upp
luften, men det tar ända till framemot åttatiden
innan det är några plusgrader att tala om.
Eftersom bygget av ny motionsbassäng inomhus är igång har motionärerna under vintern
simmat i multibassängen och i äventyrets rundsimningsbassäng. Många är glada och har länge
sett framemot att få sträcka ut i den stora bassängen utomhus. Innan lunch har ett femtiotal
passerat och innan kvällen är slut har även flera
av simföreningarnas grupper haft träningar.
– Vi är stolta att vi kan erbjuda motionärer och
aktiva en sådan här lång säsong utomhus, berättar Hasse Bergqvist som är arenaschef. Vi jobbar
stenhårt för att öppna den här tiden på året varje
år och den här gången fick vi lov att borra hål i
isen och lägga ner pumpar för att med cirkulationens hjälp smälta isen i förväg. Tack vare att
vi täckt kanterna hade vi nästan ingen målning
eller reparationer att göra, fortsätter Hasse Bergqvist.
– Både våra tekniker och badpersonalen har
gjort ett fantastiskt jobb att iordningställa badet
särskilt med tanke på de temperaturer vi har här
uppe den här tiden på året. Till min kännedom
finns inget annat utomhusbad i Sverige som har
lika lång säsong som vi, avslutar Hasse Bergqvist.
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Tips & idéer
Sveriges största
badäventyr
Äventyret väntar på dig i den täta
djungeln, bland vattenfall, vågor och
vilda forsar. Utforska de mystiska ruinerna och kasta dig ut i några av Sveriges längsta och häftigaste vattenrutschbanor.
Lost City är namnet på detta vid
Gustavsviksbadet i Örebro. I detta reportage på kommer vi att berätta om
några av deras tips och upplägg som
drar så mycket folk och ger så bra lönsamhet.
Mest lönsamma badanläggning
Innan vi går en på deras koncept är
det värt att nämna att Gustavsvik är
Sveriges mest lönsamma badanläggning och gör varje år en vinst på cirka
10 miljoner kronor. Anmärkningsvärt
med detta är att Gustavsvik är ett av
få bad, kanske det enda som inte har
några kommunala bidrag.
Affärsmässigt och bra
Gustavsvik ägs till 45 % av kommunen och resterande 55 % av tio av stadens miljonärer som samtliga är framgångsrika affärsmän. Genom denna
ägarbild får Gustavsvik in mycket
erfarenhet samt ett drivande och bra
affärstänk. Här gäller det inte bara att
förvalta och ha en bra service till kommunens invånare. Att utveckla anläggningen och koncept så att ännu
fler besökare kommer till Gustavsvik
ligger i fokus, liksom att anläggningen
ska generera pengar. Gustavsvik närmar sig nu en halv miljon besökare
per år och målsättningen är att uppnå
en miljon besökare till 2020.
Framgångsrikt koncept
Marcus Wirén, marknadschef vid
Gustavsvik, är mannen bakom de
framgångsrika koncepten som vi tar
upp i detta reportage. Marcus berättar
att innan de startade upp äventyren
vid Gustavsvik gjorde de tillsammans
med en reklambyrå en stor marknadsundersökning bland barn 7–14
år. Detta ligger till stor grunden till
dagens koncept. Vid undersökningen
framkom det att det inte var de häftigaste vattenrutschbanorna, vildforsar,
vågbassänger m.m. som gjorde barnen mest nyfikna. Det som lockades
mest var äventyr, spänning och utmaningar.
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Gustavsviksba

det – Sveriges mest lönsamma

Äventyrsklubben
hjärtat iLostCity
Enligt Marcus Wirén har denna äventyrsklubb blivit mycket framgångsrik.
Här skapas koncept och aktiviteter för att
locka fler besökare. Detta drogs igång på
allvar sommaren 2016. Som exempel kan
nämnas att under påskveckan 2017 kom
över 200 % fler besökare än under påskveckan 2016. I år var det kö långt utanför
badet alla dagar denna vecka.
Lost City – enkel och genial
Detta är en mycket bra och enkel idé som
inte kostar några större pengar och som
alla badanläggningar kan nyttja. Av erfarenhet vet vi att det vid anläggningar som
Gustavsvik, med många attraktioner, ofta
blir någon/några som blir mer attraktiva
än andra och skapar långa köer. Genom
badets ”utmaning” får man besökarna att
sprida ut sig på många av attraktionerna
och får genom detta in fler och nöjda besökare.
Äventyrsklubbens allt-i-allo
Här har vi tjejen som håller i de flesta
koncept och aktiviteter som genomförs.
Linda Eriksson berättar att det handlar
om att locka med intressanta koncept
för att bibehålla och öka antalet besökare. Alltid flera, spännande aktiviteter
på gång. Vid de stora loven brukar de ha
olika tema, t.ex. spöktema, då badet dekoreras upp med lite läskiga saker som
hela människoskelett och andra spöklika
saker, berättar Linda. Hon brukar också
själv vara aktiv med vandringar etc. i badet, likt en kvinnlig Indiana Jones. Linda
påpekar också att servicen till besökarna
är mycket viktigt, något de gör allt för att
hålla på högsta nivå.

Äventyrsklubbens utmaning
för besökarna att sprida ut sig
och inte köa på samma ställe.

Linda Eriksson, Äventyrsklubbens allt-i-allo, håller
servicen till besökarna
på högsta nivå.

Uppdrag: Spåra den försvunna
djungelexpeditionen
Detta är ett mycket roligt och spännande
äventyr i badet, som aktiverar besökarna.
Här ligger häften i en burk som man själv
kan ta. Den tar man sedan med sig i badet
och går ut på jakt. Vid de olika stationerna
som man ska leta upp finns det stämpar
som man ska trycka in på rätt plats i sitt
häfte. Det är dock inte slut med detta; när
man kommer hem fortsätter man jakten
i datorn. Jag rekommenderar er att gå in
på Lost City hemsida, www.lostcity.se och
där klicka vidare på Äventyrslistan. Då ser
ni olika stämplar som måste markeras rätt
för att kunna gå vidare, något som blivit
populärt hos besökarna.        E
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Sudoku

En utmaning för klurigt badfolk

Vinnare i förra Sudoku (nr 3/17) blev: 5 trisslotter Kristin Magnusson, Genarp, 4 trisslotter Ingmar Björk, Glumslöv, 3 trisslotter Anne Andersson, Kalix, 2 trisslotter Sören Moe, Jordbro och 1 trisslott Lennart Märs, Skövde.
Rätt lösning (nr 3/17): 786116.
Skicka lösningen (nr 4/17) till: Björn Svedberg, Berberisvägen 3, 266 52 Vejbystrand.
Lösningen skall vara insänd senast den 10 augusti 2017. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Badmästaren.
Namn:
Postnr:
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Adress:

Gustavsviksbadet
E forts.

Gymkoret – allt
man kan begära
Gustavsvik erbjuder inte bara ett
svårslaget gym, gymkortet innehåller kanske mer än vad någon
annan anläggning kan erbjuda.
För ett årskort för 2 995 kronor
får man tillgång till badets alla
avdelningar. Gymmet ligger i ett
härligt läge med fönster efter ena
hela långsidan, mot 50 m-bassängen och fönster ut mot utomhusbadet. Kortet man får går till
alla entrédörrar och valfritt skåp
som man själv väljer. Ett 3-månanderskort kostar 995 kronor.
Extra plus hos Gustavsvik gym
är att det bjuds på frukt och dryck,
något som kostar badet cirka
100 000 kronor per år, enligt Marcus Wirén, men han tycker det är
värt varje krona. Egen entré till
gymmet är också mycket positivt
– då behöver man inte stå i badköerna.

Lyssna på vad kunderna vill ha och tjäna pengar!

PayEx i stället för Autogiro
Tidigare betalade de som köpte
gymkort månadsvis via autogiro,
något tog enormt mycket personaltid – inte minst att jaga de som
inte hade pengar på kontot. Nu
har Gustavsvik istället infört att
gästerna får lägga upp delbetalningar med Payex, vilket innebär
att man får in alla pengar direkt
och lägger inte någon tid på de
som ligger efter med betalningar.
Säljer de 1 000 kort en månad får
de in tre miljoner i kassan direkt,
vilket stärker kassalikviditeten
bra.
Kanske något för många andra
att ta efter?
Text & bild: Göran Norlén.

SwimEye™ är ett unikt larmsystem för simbassänger.
Marknadsledande i Skandinavien.
Har du frågor om SwimEye™? Kontakta oss idag! T: +46 (0)76 81 35 697 E: jenny@swimeye.no

www.swimeye.se

banner.indd 1
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Analysutrustning

Badkläder

ENWA BADANLÄGGNINGAR AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa,com
www.enwa.se

AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se,
www.gamiva.se

BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40
Info@badmastarn.se
www.badmastarn.se

PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se

LINNÉASHOPEN
Knivstagatan 3, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
order@linneashopen.se,
www.linneashopen.se

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se

Antidrunkningssystem
AngelEye ®
AQUA LEVEL SVENSKA AB
Produkter och tjänster för ökad flexibilitet, säkerhet och effektivitet i simhallar.
Växjövägen 305, 343 71 Diö
Tel. 0476- 216 80
info@aqualevel.se
www.aqualevel.se
DAVO AS
Drukningsalarmen SwimEye™
Auglendsmyrå 17b
4016 Stavanger, Norge
Tel. +47-958 20 005
post@davo.no
www.davo.no

SWIMSHOP,
KLUBBEN SPORT & FRITID
Västmannag. 77, 113 26 Stockholm
Tel. 08-644 73 10
info@swimshop.se
www.swimshop.se
www.klubbensport.se

Badrockar
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

Barnbassänger

VATTENKVALITÉ AB
Aqua Drolics barnpooler
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB Projektering • Montering • Underhåll
Speedo
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
Tel. +46-8 59250165,
info@vattenkvalite.com
fax +46-8 59250145
www.vattenkvalite.com
info@swimcoach.se
www.swimcoach.se

Bastu & Tillbehör

SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01
info@swimpartner.com
www.swimpartner.com
SWIMSHOP,
KLUBBEN SPORT & FRITID
Västmannag. 77, 113 26 Stockholm
Tel. 08-644 73 10
info@swimshop.se
www.swimshop.se
www.klubbensport.se

EXACTA SWEDEN AB
Bastubacken, Stenkvista,
635 19 Eskilstuna
Tel. 016-13 70 00, fax 016-13 77 66
mail@exacta-sweden.com
www.exacta-sweden.com
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se

Badleksaker
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se
LINNÉASHOPEN
Knivstagatan 3, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
order@linneashopen.se
www.linneashopen.se

Bassänglyftar
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. Vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se

Biljett/Kassa/
Entrésystem
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Gör er tillgänglig dygnet runt med
Smartbook: bokning, kassa o inpassering, web · aktivitets- o passbokning, föreningsregister · autogiro,
fakturatjänster · klimatsmart fastighetsstyrning · integration med Actic,
Assa-Arx, Gantner, Gotschlich, Metra
Tel. 026-65 69 00, info@actor.se,
www.actor.se
ENTRY EVENT AB
Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal
Tel. 031-361 90 00
info@entryevent.se
www.entryevent.se

GANTNER TECHNOLOGIES AB
Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
Peter: Tel. 0708-35 15 96
BASSÄNGVÅRD AB
peter@gantner.se
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn Robert: Tel. 0709-24 44 25
robert@gantner.se
Tel. 070-228 68 63
www.gantner.se
info@gmail.com
www.bassangvard.se

Bassängtäckningar
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksaress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se

MIRENA BADPRODUKTER
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 0392-130 90, fax 044-24 74 35
info@mirena.se
www.mirena.se

FUKTKONTROLL AB
Box 7313, 187 14 Täby
Tel. 08-792 11 55, fax 08-792 55 59
info@fuktkontroll.com
www.fuktkontroll.com
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MIRENA BADPRODUKTER
Box 73, 296 21 Åhus
Tel. 0392-130 90, fax 044-24 74 35
www.mirena.se
info@mirena.se

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs servicetekniker för totalservice !
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80
info@menair.se
www.menair.se

Avfuktare

MUNTERS EUROPE AB
Box 1150, 164 26 Kista
Tel. 08-626 63 00
airtreatment@munters.se
www.munters.se

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se,
www.invarmex.se

INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se
www.invarmex.se

VATTENKVALITÉ AB
Poseidon – badvaktens tredje öga
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
info@vattenkvalite.com
www.vattenkvalite.com

MENERGA AB
Simhallsklimatisering · Komfortventilation · Processklimatisering · Auktoriserad teknisk service
Tel. 016-51 48 80
kontakt@menerga.com
www.menerga.com/se

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se

GULLBERG & JANSSON AB (publ)
#1 inom poolvärmepumpar och
pooltak till offentliga bad
Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel. 042-311 15 0, fax 042-34 02 10
info@gullbergjansson.se
www.gullbergjansson.se

SENTAG AB
Drunkningslarm för badanläggningar
Västberga allé 1 B
126 30 Stockholm
Tel. 08-120 998 50
info@sentag.com
www.sentag.com

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs servicetekniker för totalservice!
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80
info@menair.se
www.menair.se

Bassängrenoveringar

POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se

Besiktningar
INSPECTA SWEDEN AB
Ackrediterat kontrollorgan. Besiktning av vattenrutschbanor över hela
landet.
Box 30100, 104 25 Stockholm
Tel. 08-5011 3000, fax 08-5011 3001
www.inspecta.com
NORCONSULT AB
Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
tel. +46-31 50 70 00
Storgatan 42,
352 32 Växjö
tel. 0470-70 76 00
info@norconsult.com
www.norconsult.se

Bokningssystem
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Gör er tillgänglig dygnet runt med
Smartbook: bokning, kassa o inpassering, web · aktivitets- o passbokning, föreningsregister · autogiro,
fakturatjänster · klimatsmart fastighetsstyrning · integration med Actic,
Assa-Arx, Gantner, Gotschlich, Metra
Tel. 026-65 69 00, info@actor.se,
www.actor.se
IDAVALL DATA AB
Box 133, 361 22 Emmaboda
Tel. 0471-136 00, fax 0471-120 78
kontoret@idavall.se
www.idavall.se

Bottensugar
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com,
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se
PIRTEC-PIRAYA TECHNOLOGY AB
Industrivägen 21, 151 38 Södertälje
Tel. 08-503 879 61, fax 08-503 879 63,
service tel. 08-503 879 62
info@pirtec.se,
www.pirtec.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se
WEDA AB
Underwater cleaning technology
Wedavägen 4 A, 152 42 Södertälje
Tel. 08-550 325 50, fax 08-550 310 50
info@weda.se
www.weda.se

Bubbelpooler
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se,
www.gamiva.se
Rostfritt utförande
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se,
www.invarmex.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se
VATTENKVALITÉ AB
OSPA Schwimbadtechnik
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
info@vattenkvalite.com
www.vattenkvalite.com

GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se

Duschutrustning
HENO AB
Specialisten på duschar
i offentlig miljö
Box 168, Grimstagatan 164
162 12 Vällingby
Tel. 08-15 11 75, fax 08-16 75 29
heno@heno.se
www.heno.se
VVS-AGENTURER AB
Travbanegatan 1, 213 77 Malmö
Tel 040-680 32 50
info@vvsagenturer.se
www.vvsagenturer.se

Egenkontroll
EQ SOFT AB
Asserdalsvägen 60, 1 tr
434 99 Kungsbacka
Tel. 031-76 28 550
info@eqsoft.se

Filtermaterial &
Kemikalier
BRENNTAG NORDIC AB
Box 2040, 183 02 Täby
Tel. 08-544 707 50, fax 08-792 30 17
info@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.com

Burkinis
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40
Info@badmastarn.se
www.badmastarn.se

Desinfektion
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se
PERMASCAND AB
Box 42,
Folkets Husvägen 50,
840 10 Ljungaverk
Tel. 0691-355 00
www.permascand.com

Doseringsanläggningar
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se

Filterutrustningar
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se

Floating
FLOATINGREST
INTERNATIONAL AB
Bergshyddebacken 5, 187 76 Täby
Tel. 070-715 76 62
floatingrest@gmail.com
www.floatingrest.com
VATTENKVALITÉ AB
OSPA Floating SPA
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
info@vattenkvalite.com
www.vattenkvalite.com

Första hjälpenprodukter
FERNO NORDEN AB
Sjukvårdsutrustning & Defibrillatorer
Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan
Tel. 0520-42 02 00
fab@fernonorden.com
www.fernonorden.com

Garantikontroll
vattenrutschbanor
WATER SLIDE SERVICE
AQUA SPA RELAX
Service • Reparationer • Demontering • Montering • Pictogram
Hagaströmsvägen 154, 818 92 Valbo
Mobil 0703-70 02 31
tel. 026-13 13 50

Handdukar
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40
Info@badmastarn.se
www.badmastarn.se

Hygienartiklar
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se
BADMÄSTARN
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm
Tel. 08-31 15 40
Info@badmastarn.se
www.badmastarn.se

Kakel & Klinker
BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn
Tel. 070-228 68 63
info@gmail.com
www.bassangvard.se
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 010-475 40 00
info@cchoganas.se
www.cchoganas.se

Klorinatorer
PERMASCAND AB
Box 42
Folkets Husvägen 50,
840 10 Ljungaverk
Tel. 0691-355 00
www.permascand.com

Klädskåp

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
ENWA BADANLÄGGNING AB
fax +46-8 59250145
Besöksadress:
info@swimcoach.se
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
www.swimcoach.se
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se

Hår- & handtorkar

TOP INDUSTRI AB
Slöjdgatan 23, 703 63 Örebro
Tel. 019-16 41 30, fax 019-16 41 49
info@topindustri.se
www.topindustri.se

Höj-/sänkbara
bottnar
AquaLevel ®
AQUA LEVEL SVENSKA AB
Produkter och tjänster för ökad flexibilitet, säkerhet och effektivitet i simhallar.
Växjövägen 305, 343 71 Diö
Tel. 0476- 216 80
info@aqualevel.se
www.aqualevel.se
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se
www.invarmex.se

IT- system
EQ SOFT AB
Magasinsgatan 12,
437 37 Kungsbacka
Tel. 031-76 28 550
info@eqsoft.se

Legionellasaneringar
HENO AB
Specialisten på duschar
i offentlig miljö
Box 168, Grimstagatan 164
162 12 Vällingby
Tel. 08-15 11 75, fax 08-16 75 29
heno@heno.se
www.heno.se

Lås
ACTOR SMART VISITOR SYSTEM
Västra vägen 52, 803 24 Gävle
Tel. 026-65 69 00, fax 026-10 13 15
info@actor.se
www.actor.se
GANTNER TECHNOLOGIES AB
Arkipelagen Företagscenter
Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
Peter: Tel. 0708-35 15 96
peter@gantner.se
Robert: Tel. 0709-24 44 25
robert@gantner.se
www.gantner.se
XBO SECURITY SYSTEMS AB
Box 42046, 126 12 Stockholm
Tel. 08-19 06 00, fax 08-19 06 05
info@xbo.se
www.xbo.se

MENAIR AB
Ta inga risker, välj Menairs servicetekniker för totalservice !
Terminalgatan 1, 235 39 Vellinge
Tel. 040-45 33 80
info@menair.se,
www.menair.se
Sonesson Inredningar AB
Malmö - Göteborg - Stockholm Sundsvall
Tel. 040-38 39 00
www.sonesson.se

Konsulter
NORCONSULT AB
Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
tel. +46-31 50 70 00
Storgatan 42,
352 32 Växjö
tel. 0470-70 76 00
info@norconsult.com
www.norconsult.se
PROJEKTANALYS AB
i Södetälje
Erik Eriksson, 070-63 33 105
Bror Gustafsson, 070-41 35 375
info@projektanalys.net
www.projektanalys.net
Förstudie inför ombyggnad, konsultation och besiktningar av badvattenrening.

Massage &
kroppsvårdsprodukter
MEDYJET
Besöksadress:
Odengatan 21, 114 24 Stockholm,
Box 5006, 121 05 Johanneshov
Tel. 08-28 59 59, 070-561 82 46
info@medyjet.se
www.medyjet.se
NATURKOSMETIKKOMPANIET/
CREAROME
Ullevi Enestorp 3, 594 91 Gamleby
Tel. 0493-539 99, fax 0493-126 30
www.naturkosmetikkompaniet.se
www.crearome.se
info@naturkosmetikkompaniet.se
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Motions- och
Träningsredskap
NORDIC GYM AB
Nordic Gym träningsmaskiner, True
och SportsArt konditionsmaskiner
Box 1131, 821 13 Bollnäs
Tel. 0278-242 10, fax 0278-159 66
info@nordicgym.com
www.nordicgym.com
FITNESS BRANDS/LIFE FITNESS
Fitness Brands /Life Fitness, Hammer
Strength och PowerBlock
Regattagatan 24 A, 723 48 Västerås
Tel. 021-30 11 00
info@fitnessbrands.com
www.fitnessbrands.se

Mätutrustning
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se

Plattsättning
INTEROC PLATTSÄTTNING AB
Hemvärnsgatan 13, 171 54 Solna
Tel.: mobil 0725-39 03 06,
vxl. 08-20 05 10
kim.lipponen@interoc.se
www.interoc.se

Projektering
NORCONSULT AB
Helhetskoncept badanläggningar
Theres Svenssons gata 11,
417 55 Göteborg
tel. +46-31 50 70 00
Storgatan 42,
352 32 Växjö
tel. 0470-70 76 00
info@norconsult.com
www.norconsult.se
PB TEKNIK
Vretenvägen 2, 171 54 Solna
Tel. 08-564 859 50,
dir: 08-564 859 52, 0706-446 767
Torbjorn.Lang@pbt.se
www.pbt.se

Redskap för
vattenträning
AQUA 2 MUSIC AB
Aqua2music STORE - produkter för
vattenträning
www.aqua2musicstore.se
AQUA 2 MUSIC - rörelsebanker och
koreografiredskapet för vattengympa
www.aqua2music.se
AQUA 2 FOLLOW - färdigkoregraferade låtmanus för vattengympa
Aqua2music AB, Lindövägen 38 A,
602 43 Norrköping
maria@aqua2music.se
www.fb.me/Aqua2music
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se
DIFA SPORTS & REHAB AB
Wet Vest m. fl.
Sköntorpsvägen 1, 120 38 Årsta
Tel. +46-8-600 10 45,
+46-706-81 33 68
difa@tele2.se, www.difa.se
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Reningsanläggningar,
pumpar m.m.
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com,
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se,
www.gamiva.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se

Rostfria
bassänger
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se
www.invarmex.se

Rostfria produkter
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se
www.invarmex.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se

Serviceavtal
HYDRO SPORT AB
KANAB vattenrutschbanor
Tillverkning • Montering • Projektering • Service
Box 873, 801 31 Gävle
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20
info@hydrosport-kanab.com
www.hydrosport-kanab.com

Simglasögon &
simmasker
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. +46-8 59250165,
fax +46-8 59250145
info@swimcoach.se
www.swimcoach.se
SWIMPARTNER SWEDEN
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01
info@swimpartner.com
www.swimpartner.com

Simhjälpmedel
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se
HGB BACKSTRAND AB
Box 7210, 402 34 Göteborg
Tel. 031-64 00 30, fax 031-54 58 54
e-post: info@backstrand.se
www.hgb.org
LINNÉASHOPEN
Knivstagatan 3, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
order@linneashopen.se
www.linneashopen.se

Foto: Undervattensfotografen

Skvalprännerenovering

STUNDAB — STÄD & UNDERHÅLLSPRODUKTER AB
Box 47159, 100 74 Stockholm
Tel. 08-54 900 888, fax 08-54 900 887
info@stundab.se
www.stundab.se

BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn
TECNOVAP SCANDINAVIA AB
Tel. 070-228 68 63
Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla
info@gmail.com
Tel. 08-590 860 90, fax 08-590 910 33
www.bassangvard.se
info@tecnovap.se
www.tecnovap.se

Snorkel/
dykprodukter

SWIMCOACH INTERNATIONAL AB
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
VATTENKVALITÉ AB
Tel. +46-8 59250165,
BIO-serien, rätt miljöval för ditt badhus
fax +46-8 59250145
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg
info@swimcoach.se
Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
SWIMCOACH
INTERNATIONAL
AB
www.swimcoach.se
info@vattenkvalite.com
P.O. Box 7400, SE-187 41 Täby
www.vattenkvalite.com
Tel. +46-8 59250165,
SWIMPARTNER SWEDEN
fax +46-8 59250145
Björknäs Torg 5, 132 40 Saltsjö-Boo
info@swimcoach.se
Tel. 08-86 63 00, fax 08-86 63 01
www.swimcoach.se
info@swimpartner.com
www.swimpartner.com

Simmärken

Statusbesiktningar

Totalentreprenad

ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
BASSÄNGVÅRD AB
SVENSKA LIVRÄDDNINGS
Besiktning av keramiska beklädnader Tel. 054-777 27 00
SÄLLSKAPET
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn karlstad@enwa.com
Johannesfredsv. 5, 168 69 Bromma
www.enwa.se
Tel. 070-228 68 63
Märkespoolen: Tel. 08-120 102 50
info@gmail.com
Webshop:
www.svenskalivraddningssallskapet.se www.bassangvard.se
GAMIVA AB
WATER SLIDE SERVICE
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
AQUA SPA RELAX
NORCONSULT AB
SVENSK SIMIDROTT
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
Service • Reparationer • DemonteHelhetskoncept badanläggningar
Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
info@gamiva.se
ring • Montering • Pictogram
Theres Svenssons gata 11,
Tel. 010-476 53 13
www.gamiva.se
Hagaströmsvägen 154, 818 92 Valbo
417 55 Göteborg
info@svensksimidrott.se
Mobil 0703-70 02 31, tel. 026-13 13 50
tel. +46-31 50 70 00
www.svensksimidrott.se
Storgatan 42,
Webshop: www.ssfshopen.se
352 32 Växjö
tel. 0470-70 76 00
info@norconsult.com
LED-typer
www.norconsult.se
INVARMEX I SVERIGE AB
Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg
Tel. 031-709 27 90
info@invarmex.se
www.invarmex.se
GIPECO AB

Undervattensbelysning

Städ och rengöring

Rengöringsmedel för sim-, bad- och
sportanläggningar
Kabelvägen 8, 553 02 Jönköping
Tel. 036-18 19 00, fax 036-18 19 18
www.gipeco.se
info@gipeco.se
Hornsbergstrand 65-67,
112 16 Stockholm
0703-88 42 24,
magnus.lind@gipeco.se

MALUX SWEDEN AB
Box 221, 891 25 Örnsköldsvik
Tel. 0660-29 29 00
info@malux.se
www.malux.se
PAHLÉN AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Tel. 08-594 110 50, fax 08-590 868 80
info@pahlen.se
www.pahlen.se

Undervattensfoto
UNDERVATTENSFOTOGRAFEN
Stationsvägen 5,
262 61 Ängelholm
Tel. 0703-10 72 12
undervattensfotografen@gmail.com
www.facebook/
undervattensfotografen

Undervattensreparationer
KAKELSERVICE
BF DYKTEAM
Båtsmansgatan 13, 802 84 Gävle
Tel. 073-427 54 15
stefan.trassman@bfkakel.se
BASSÄNGVÅRD AB
Besiktning av keramiska beklädnader
Telegrafgatan 36, 149 41 Nynäshamn
Tel. 070-228 68 63
info@gmail.com
www.bassangvard.se

Utbildning/
Konsultation
AQUA 2 MUSIC AB
AQUA EDUCATION - en del av
Aqua2music (f.d. Må Bra Institutet)
- utbildningar inom vattengympa &
hydroterapi
www.aquaeducation.se
Aqua2music AB, Lindövägen 38 A,
602 43 Norrköping
Tel: 011-18 23 00, 0705-12 83 94
maria@aqua2music.se
www.fb.me/Aqua2music
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksaress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se

Utrustning
Rehab-bassänger
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se
NORDIC GYM AB
Nordic Gym träningsmaskiner, True
och SportsArt konditionsmaskiner
Box 1131, 821 13 Bollnäs
Tel. 0278-242 10, fax 0278-159 66
info@nordicgym.com
www.nordicgym.com

UV-anläggningar
ENWA BADANLÄGGNING AB
Besöksadress:
Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad,
Box 5059, 650 05 Karlstad
Tel. 054-777 27 00
karlstad@enwa.com
www.enwa.se
GAMIVA AB
Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
Tel 0158-122 22, fax 0158-134 00
info@gamiva.se
www.gamiva.se
POOLWATER AB
Box 902, 671 29 Arvika
Besöksadress:
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. vxl: 0570-777 200
www.poolwater.se

UV-dräkter
AQUARAPID/AWP DESIGN AB
Aquarapid badprodukter, Ahiida
burquini, ECO hygienprodukter
Elektravägen 5, 126 30 Hägersten
Tel. 08-774 80 65
info@awpdesign.se
www.aquarapid.se

Vattengympaprogram

Våtdräkter

Värmeåtervinning

GAMIVA AB
SWIMCOACH INTERNATIONAL AB Västra Storgatan 24, 646 35 Gnesta
PO Box 7400, SE-187 41 Täby
Tel. 0158-122 22, fax 0158-134 00
SONDs TRÄNINGSPROGRAM
Tel. +46 8 59250165,
info@gamiva.se,
Kompletta träningsprogram till musik,
fax +46 859250145
www.gamiva.se
koreografier och rörelsebanker. Pro- info@swimcoach.se
grammen finns i olika intensitet och
www.swimcoach.se
POOLWATER AB
längd, med och utan redskap.
Box 902, 671 29 Arvika
www.sond.nu
Besöksadress:
Kållesjö Mariedal 1, 517 91 Bollebygd,
Verkstadsgatan 6, 671 34 Arvika
Tel. 0320 92355, 0705 904 083
Tel. vxl: 0570-777 200
GULLBERG & JANSSON AB (publ) www.poolwater.se
#1 inom poolvärmepumpar och
pooltak till offentliga bad.
Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
HYDRO SPORT AB
Tel. 042-311 15 0, fax 042-34 02 10
KANAB vattenrutschbanor
info@gullbergjansson.se
Classic Trees/Gartorps AB
Tillverkning • Montering • Projektewww.gullbergjansson.se
Bromsplan 6, 703 66 Örebro
ring • Service
order@gartorps.se
Box 873, 801 31 Gävle
www.classictrees.se
PAHLÉN AB
Tel. 026-12 61 20, fax 026-12 67 20
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
info@hydrosport-kanab.com
Tel.
08-594
110
50,
fax
08-590
868
80
www.hydrosport-kanab.com
VIG AB (Växtinredningsgruppen)
info@pahlen.se
Kvalitetsledande när det gäller växtinwww.pahlen.se
redning i inomhusbad
VATTENKVALITÉ AB
Tel. 070-421 49 00
Klarer vattenrutschbanor
vig@vig.se
Projektering • Montering • Service
www.vig.se
Fiskhamnsgatan 10, 414 55 Göteborg

Värmeprodukter

Vattenrutschbanor

Tel. 031-775 49 50, fax 031-775 49 51
info@vattenkvalite.com
www.vattenkvalite.com

Växter

Wet Vest
AQUA Lek-Terapi-Rehab
Häradsudden, 742 91 Östhammar
Tel. 0173-343 70, fax 0173-702 20
aqua@aquaprodukter.se
www.aquaprodukter.se
TER SPORT
Tel. 0706-09 90 46
tersport@telia.com
www.tersport.com

Ångtvättar
TECNOVAP SCANDINAVIA AB
Spjutvägen 7, 175 61 Järfälla
Tel. 08-590 860 90, fax 08-590 910 33
info@tecnovap.se
www.tecnovap.se

LINNÉASHOPEN
Knivstagatan 3, 753 23 Uppsala
Tel. 018-18 28 30, fax 018-29 14 20
info@linnea.se
www.linneashopen.se

Instruktionsfilm för
bassänglivräddning!
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BLI MEDLEM 2017
Varför ska man vara medlem i Svenska Badmästareförbundet?
Som medlem i förbundet får du inbjudan till kurser och träffar, badkonferenser och studieresor. Är du medlem deltar du för ett subventionerat pris.
Du får också Svenska Badmästareförbundets informationstidning Badmästaren direkt hem i brevlådan åtta gånger per år.

Måste man vara badmästare för att kunna vara medlem?
Det är en mycket vanlig feluppfattning, att man måste vara badmästare för
att få vara medlem. Förbundet verkar för utveckling av badanläggningar
och av verksamhet vid bad och simhallar. Så alla som är intresserade av bad
och badverksamhet är välkomna som medlemmar i förbundet.

Om man får tidningen Badmästaren, är man då automatiskt medlem?
Tidningen Badmästaren sänds till bland annat badanläggningar, maskinister, kommuner och badutbildningar för att sprida information. Man kan
bli medlem bara genom inbetalning av den fastställda medlemsavgiften.
Först då är man berättigad till subventionerade avgifter på våra olika arrangemang. Man har då även rösträtt på vårt årsmöte.
Tänk på att endast fysiska personer kan vara medlemmar. Badanläggningar, kommuner och företag kan bli stödjande medlem i förbundet. De
har inte subventionering av priset på våra arrangemang och har inte rösträtt på vår kongress. De får däremot vår informationstidning Badmästaren
åtta gånger per år.
Du är medlem under kalenderåret 2017.
Vi hoppas på ditt medlemskap.
Med badarhälsningar

SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET
Styrelsen
Klipp längs den streckade linjen

BANKGIRO

INBETALNING/GIRERING AVI

Meddelande till betalningsmottagaren

Betalningsavsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

BG 130 nov.04

Svenska Badmästareförbundet
Belopp kronor

öre

15000

Till bankgironr (ifylls alltid)

551

3114

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

W

SHOP
EB

Öppet hela sommaren på

www.miwex.se

begränsad utleverans vissa veckor.

Posttidning B
Svenska Badmästareförbundet
Berberisvägen 3 | 266 52 Vejbystrand

Simmärken från Svensk Simidrott
2017
Baddaren – en klassiker som är det
första steget mot simkunnighet

SKÖLDPADDAN

BADDAREN

BLÄCKFISKEN

SIMSÄTTSMÄRKEN

PINGVINEN

Fjärilsimsmärket

Baddaren
grön

Baddaren
blå

Baddaren
gul

FISKEN

Sköldpaddan

Bläckfisken

HAJEN

Pingvinen
silver

Pingvinen
guld

Ryggsimsmärket

VATTENPROVET
Bröstsimsmärket

Silverfisken

Guldfisken

Hajen
brons

Hajen
silver

SIMBORGARMÄRKET Det finns även 40- och 50-års simborgarmärken.

Simborgarmärket
2017

5-årsmärket

10-årsmärket

25-årsmärket

Bronsmärket

Silvermärket

Kandidaten

VATTENPOLOMÄRKEN

Vattenpolobollen
brons

Vattenpolobollen
silver

Vattenprovet

Crawlmärket

Vattenprovet
öppet vatten

KILOMETERMÄRKEN Det finns även 100-, 250-, 500- och 1000 kilometermärken

1 km

5 km

10 km

25 km

50 km

MAGISTERMÄRKEN Det finns även guldemalj- och elitmagistermärken.

JÄRNMÄRKET – KANDIDATEN

Järnmärket

Hajen
guld

Järnmagistern

Bronsmagistern

Silvermagistern

Guldmagistern

HOPPMÄRKEN

Vattenpolobollen
guld

Hoppmärke
järn

Hoppmärke
brons

Hoppmärke
silver

Hoppmärke
guld

Plumsaren

www.svensksimidrott.se
Simmärkena på affischen är inte i naturlig storlek.
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