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ÅRSREDOVISNING 2012 

Deniz Hekmati, SM-silver 
på 50 bröstsim 

Björn Gunnarsson, SM-
brons på 50 frisim. 

Stefan Stojmenovic, SM 
brons på 50 ryggsim. JSM 
silver och brons i 25:a. 
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            Dagordning 
 
Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs års-
möte den 25 mars 2013. 
 
 1. Mötets öppnande. 
 2. Mötets stadgeenliga utlysande. 
 3. Godkännande av dagordningen. 
 4. Val av ordförande för mötet. 
 5. Val av sekreterare för mötet. 
 6. Val av 2 justeringsmän tillika 
                rösträknare för mötet. 
 7a. Styrelsens verksamhets- 
                berättelse för verksamhetsåret 
                2012.                
        7b.   Styrelsens förvaltnings- 
                berättelse, för räkenskapsåret 
                2012. 
 8. Revisorernas berättelse. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för sty- 
                relsen för den tid revisionen av- 
                ser. 
                 Fastställande av resultat och  
                 balansräkning. Disposition av   
                 resultatet enligt förslag i årsre- 
                 dovisninen.  
 10.  Fastställande av medlemsavgif- 
                 ter för år 2014.       
        11.     Fastställande av verksamhets- 
                  plan samt behandling av bud-  
                  get för kommande verksam- 
                  hets– och räkenskapsår. 
 12. Val av ordförande för 2013. 
 13  Val av 3 styrelseledamöter för  
                en tid av 2 år.  
 14. Val av 2 suppleanter för en tid  
                av 1 år. 
 15. Val av 2 revisorer och 2 revisor- 
                suppleanter för 2013. 
 16. Val av valberedning för 2013. 
 17. Inkomna motioner och förslag. 
 18. Val av "Bästa kamrat" för 2012. 
 19. Prisutdelningar:         
                Bästa kamrat 
  Göte Nilzéns minne 
  Klubbmästare 
  Cleverdals Medleystipendium. 
                Björn Borgs bästa senior/junior                                                        
 20. Årsmötets avslutande.               
                             
Under 2012 har det genomförts 11 stycken 
styrelsemöten.. 
 
 
 
 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
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Ordföranden har ordet 
 
Ett år har passerat som måste gå till histo-
rien som en av de mest framgångsrika i 
klubbens historia. 
Mig veterligen så var det första gången 
NKK arrangerade 2 SM-tävlingar, samma 
år. 
Handikapp-SM och utomhus SM/JSM. Båda 
blev lyckade arrangemang. Vi fick mycket 
beröm både från aktiva, tränare och publik. 
Handikapp-SM kommer att stanna kvar i 
mitt minne för alltid. Att se dessa aktiva 
kämpa i bassängen trots sina handikapp är 
helt otroligt.  
Ett par månader senare var det dags för 
utomhus SM/JSM. Vi som var med senaste 
gången (2008) hade nog alla vädret som 
starkast minne, vilket gjorde vårt arrange-
mang historiskt den gången.                                                                                                          
Givetvis var vi nervösa över vad vädrets 
makter skulle bjuda oss på den här gång-
en.                         Visst fick vi litet regn 
även den här gången, men inte i närheten 
av 2008 års tävling. 
Det var många som noterade de väl smor-
da maskineriet under båda tävlingarna.                            

Detta har vi alla som lade ned många tim-
mar med förberedelser och planering att 
tacka för. Jag måste därför ta tillfället i akt 
att tacka alla Er som gjorde dessa arrange-
mang till de succéer de blev. 
Men det har ju även varit ett år men 
många framgångar i bassängen också. 
Vi har under året verkligen visat att vi är 
en klubb att räkna med i alla tävlingar vi 
deltar på. Vi har haft de största trupperna 
till mästerskapen på länge. I yttersta eliten 
kan vi visa upp mästerskapsmedaljörer, 
landslagssimmare och landslagstränare.  
Men vi kan även visa upp ett stort antal 
simmare som gjort storverk i bassängen 
under året. Kanske inte alla kan visa upp 
en medalj som bevis, men som själva kan 
känna belöningen i vad de presterat. 
Vi har en certifierad kursverksamhet som 
fortsätter att utvecklas och efterfrågan på 
platser i simskolegrupperna är större än 
vad vi kan ta emot.   
Att vi dessutom lyckas driva en verksam-
het med ett positivt årsresultat är verkligen 
grädde på moset.  
Ja det finns mycket att minnas från 2012.                        
Jag vågar inte nämna någon enskild, med 
rädsla att jag missar eller glömmer någon. 
Jag vill därför sluta med att tacka Er alla 
som tillsammans gör vår klubb till den 
trevliga, omtänksamma och framgångsrika 
klubb den är idag.   

Norrköpings Kappsimningsklubbs  
ordförande Bo Karlsson 

 

 

 

 

 

 

STYRELSEN 2012 & ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Ordförande Bo Karlsson 

Vice Ordförande Hans Grundmark 

Sekreterare Roland Fredriksson 

Kassör Bengt-Åke Sandell 

Ledamot Magda Sundbrant 

Ledamot Jan Andersson 

Ledamot Annika Berglin 

Suppleant Carina Frost 

Suppleant Mattias Haag 

Revisor Fredrik Holgersson 

Revisor Anne Gewerts 

Revisorsuppleant Ann-Marie Sandell 

Revisorsuppleant Nils Ringborg 

Valberedning Rickard Podéus 

Valberedning Katarina Nyman 

Valberedning Patrik Rydberg 
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Reflektioner för 2012! 
2012 blev ett historiskt år, 
med sensationella resultat i 
bassängen samt ett SM/JSM 
som slog alla rekord. Året 
genomsyrades av hårt arbe-
te med alla förberedelser 
inför SM/JSM Både gamla 
och nya medlemmar var 
med och bidrog till att vi 
kunde genomföra arrange-
manget till en lysande fest. 
När även våra simmare var 
på tårna och simmade hem 
medaljer och slog personliga 
rekord i massor, ja då kun-
de vi inte annat än känna 
oss väldigt stolta. Nu gäller 
det för oss att förvalta detta 
och fortsätta arbetet mot att 
bli en etablerad klubb i 
toppskiktet. 
Vårt samarbete med sim-
klubben i Söderköping slog 
även det ut med lyckat re-

sultat. SSS tog över kom-
munens sommarsimskolor 
och vi lockade 250 barn att 
vara med i verksamheten. 
Många av dessa fortsatte 
sedan i Norrköping under 
vintern. Nu återstår bara att 
få kommunerna att vilja in-

vestera i mer vattenyta, för 
att göra framtiden ännu mer 
spännande. 
 

Tävlingsverksamheten 
 Vi kan med glädje och 
stolthet konstatera att vi tog 
jättekliv på samtliga nivåer. 
Medaljerna rullade in på SM/
JSM med Deniz, Björn, Ste-
fan och Elin. Totalt var vi 
12:e bästa klubb. SM i kort 
basssäng i Helsingborg fort-
satte med fantastiskt fina 
simningar. Denna gång inga 
medaljer, men hela truppen 
slog personliga rekord och 
flyttade fram sina positio-
ner. I klubbstriden blev det 
en 11:e plats. 
 SUM SIM avslutade de na-
tionella mästerskapen i Gö-
teborg och här blev det en 
succé som heter duga. Hi-
storiskt rekord då vi blev 

2:a i klubbstriden strax bak-
om Helsingborg. Medaljerna 
flödade och det blev totalt 8 
guld, 5 silver och 14 brons. 
Gulden erövrades av Elin 
Podeus, Hampus Lovinge, 
Sara Wallberg (årets stjärn-
skott) samt grabbarnas lag 

på 4x100 medley Calle Lind-
roth, Hugo Rydberg, Matthi-
as Sandström-Karlsson 
samt Hampus Lovinge. Elin 
Podeus  avslutade året med 
att bli Nordisk juniormästa-
re. Oj Oj! 
 

Medlemsantalet 
NKK aktiverar c:a 2500 del-
tagare per vecka, vilket inte 
är fy skam. Medlemsantalet 
detta år var 1956, fördelade 
på 966 kvinnliga samt 990 
manliga. 
Medlemsavgifterna har varit 
200 kr (juniorer), 
 300 kr (seniorer), stödjan-
de medlem (65+) 100 
kr ,familjeavgiften har varit 
500 kr, samt ständig med-
lem 1000 kr.  
Åldersfördelningen var en-
ligt följande. 
Ålder  flickor pojkar  totalt 
0-6     370    403      773 
7-9     292    287      579 
10-20  171   164       345 
21-25    12      8         22 
26-50    88     81       169 
51-        33     47        80   
 

Arrangemang 
SM/JSM blev ju årets happe-
ning och vi fick väldigt 
mycket beröm från simma-
re, ledare, sponsorer och 
media. Det stora arbete som 
krävs för att få ett så stort 
arrangemang lyckat, blir  
extra skönt då det ger ut-
delning på alla plan. Ekono-
miskt, simresultat samt fin 
PR i media. 
Handikapp SM var även det 
ett succefullt arrangemang. 
För första gången gav vi oss 
på detta och det var med 
lite bävan innan. Vi kunde 
dock konstatera att alla blev 
glada och nöjda. Vi fick som 
klubb även chansen att se 
dessa duktiga idrottsmän 

SPORTCHEFEN HAR ORDET 

Ordförande Bo Karlsson hälsar alla välkomna till SM/JSM 
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och kvinnor som inte alltid 
har de bästa förutsättning-
arna. Deltagarna gjorde ett 
mycket starkt intryck på oss 
alla ledare, funktionärer och 
publik. Detta gör vi gärna 
om. 
Övriga arrangemang var 
ÖKM,  Höstsimiaden, Spon-
sorsim, Tvärsim, Examen-
sim, och året avslutades 
med sprint-KM med höjd-
punkten som vanligt i vårt 
vackra luciatåg, som ac-

kompanjerad av skönsjung-
ande musikklass gav en 
stämningsfull inledning på 
kvällen. 
 
Stadium SportsCamp 
Vårt goda renumé som duk-
tig lägerarrangör har gett 
oss en bra bas för att årli-
gen ha ett stort deltagaran-
tal på campet. Ungdomarna 
var väldigt nöjda med sin 
vistelse på campet. Organi-
satör för att det blev så 

lyckat var Johanna Måns-
son/Michael Römert
(huvudansvariga). Övriga 
duktiga ledare var Josefin 
Lindh, Emma Sandström, 
Rebecca Loor, Sara Arn-
stedt, Lisa Grönlund samt 
utsocknes Lotten Gustavs-
son. Malin Ekström. Kunnig 
”headcoach” var Rebecca 

Jansson från Eskilstuna. 
. 

Idrottslyftet. 
Tack vare statsmedel i form 
av de s.k idrottslyftpengar-
na, har vi kunnat satsa ex-
tra inom specifika områden. 
De projekt vi har fått medel 
för under 2012 har varit. 
Bästa fyran klasstävling för 
elever i årskurs fyra. 
Skolsimmet. 
Simlinjen. 
Kropp och Knopp 

Kansliet 
Personalen på vårt kansli får 
mer och fler arbetsuppgif-
ter, det ser vi som en utma-
ning och gör allt för att våra 
medlemmar skall bli belåt-
na. 
 Staben som försöker göra 
detta är undertecknad samt 
Håkan Hertzman, Mats Sjö-
strand, Anne Björkens, Ann-
Sofi Häll, Annica Forslund 
samt  Olga Kosovskaya som 
dock började plugga efter 
sommaren, men är kvar 
som timanställd. 

 
Restaurang Sjöjungfrun 

 40:e året i NKK regi. 
 Vår ”pärla” Carina Fredriks-
son har med sina medarbe-
tare Anneli, Gabbi och hus-
tomten Tommy gjort ett ka-
nonjobb. Till sin hjälp har de 
haft arbetstagarna Jimmy, 
Therese, Carina, Jocke samt 
Ida alla gjort ett jättefint 
arbete.  
 

Himmelstalund 
Vårt goda samarbete med 
Stadspartner har fortsatt.  
Sommarens personal som 
under ansvarige Mats Gun-
narsson gjorde ett bra arbe-
te. Våra ”Baywatchare” på 
Himmelstalundsbadet  hade 
en lugnare sommar än van-
ligt. Det svenska vädret 
lockade inte till så mycket 
bad som tidigare. Persona-
len hanterade dock alla upp-
tänkta situationer på ett 

klandervärt sätt. Mest be-
röm fick man från våra fliti-
ga ”morgonbadare” som 
uppskattar personalens fina 
service. 

 ETT STORT TACK TILL: 
-Den stora NKK familjen 
som bör bli ännu större, för 
ett fint arbete under 2012 
-Instruktörer från babysim 
upp till tävlingsverksamhe-
ten. 
-Vård och omsorgsnämn-
den, med Carina och hennes 
eminenta stab.  
-Tävlings- och arrange-
mangsgruppen för sitt fan-
tastiska engagemang i sam-
band med, våra tävlingar. 
-Styrelsen och FF som fort-
sätter att lotsa fram före-
ningen på ett utmärkt sätt. 
VAD VI HOPPADES LÄSA 
EFTER 2012. 
-Besked om ny Arena/mer 
vattenutrymme. 
-Sjöjungfruns resultat av 
positiv karaktär. 
-Kursverksamheten 
”Guldcertifierad” 
-Fortsatt resultatkurva upp-
åt för våra tävlingssimmare. 
-SM/JSM arrangemanget i 
”Världsklass”. 
Vad ville vi läsa efter 
2013. 
-Besked om ny Arena/mer 
vattenutrymme. 
-Att vi kunde etablera oss i 
toppskiktet av Sveriges sim-
klubbar. 
-Lyckat arrangemang i 
Strömmen Open Water. 
 

 
 
 

 
PA Blomquist 
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Under året genomfördes det 
två terminer simskola på 
Centralbadet inomhus samt 
en två veckors intensivkurs 
efter ordinarie verksamhet i 
maj. 
Vi har även verksamhet i 
Rehab bassängen på G:a 
Lasarettet där det till största 
delen pågår babysim och 
miniplask och simskola för 
de ”äldre” barnen. Vi har 
även verksamhet i Navestad 
på onsdagar. Som vanligt är 
det Margareta Windisch som 
är NKK:s Babysim. 
Sommarsimskolorna runt 
om i kommunen pågick un-
der sommaren på 7 st  plat-
ser. 
311 elever deltog i sommar-
simskoleverksamheten, 
trots konkurrens från Med-
ley som arrangerade sim-
skolor i egen regi på Cen-
tralbadet. 
NKK fanns på Centralbadet 
(där vi hade en intensiv-
simskola i maj) och det följ-
des senare under sommaren 
av Himmelstalund, Gransjö-
näs, Böksjön, Nordanskog, 
Dalby och Bolen. 

Vi fortsätter med lite stati-
stik och kommer fram till att 
NKK har haft 29 st timan-
ställda instruktörer under 
året som drar det stora las-
set på sina axlar. En uppgift 
som består av att leverera 
det kraftigaste benet som 
håller NKK uppe.  

Tongivande i skaran är Olga 
Kosovskaya, som inför hös-
ten iklädde sig den nya rol-
len som samordnare mellan 
kursverksamheten och täv-
lingsverksamheten. Detta 
har visat sig fungera mycket 
bra och det ser lovande ut 
för framtiden. Viktiga kug-
gar i detta arbete är även 
Michael Römert och Mats 
Gunnarsson. 
Ett stort lass på simskolorna 
drar även Sandra Gustafs-
son. 
Just i de sista skälvande da-
garna av 2012 fick vi god-
känt av SSF och är nu den 
enda certifierade simskole-
verksamheten i Norrköping. 
På lördagar styrs simskolan 
av Kerstin Hoffner som vid 
sin sida har haft Sara Arn-
stedt och Michael Römert. 
Under året så har kursverk-
samheten haft arrangemang 
i form av Tvärsim och Exa-
mensim. Arrangemang som 
är välbesökta och som, för 
många elever i verksamhe-
ten är första kontakten med 
en simtävling. 
Vi har genomfört enkätun-
dersökningar bland våra 
kursdeltagare för att få en 
uppfattning om hur det står 
till. I den första professio-
nella undersökningen på 
våren 2010 fick vi mycket 
rosor, men även viss kritik i 
form av tråkiga lektioner, 
dålig planering, oengagera-
de instruktörer mm. 
Vi genomförde en del 
punktinsatser för att åtgär-
da detta och vid enkäten 
senast kan vi stolt meddela 
att vi lyft oss och hamnar 
idag på 90% nöjda kunder 
som rör instruktörer och 
simkurser. Det ska då jäm-
föras med 75% 2010.  
Det stora arbetet med enkä-

terna och sammanställning-
arna står Mattias Haag bak-
om. Enkäterna är ett viktigt 
redskap som kommer att gå 
ut var tredje termin i fort-
sättningen. 
Kul är det även att se våra 
gamla simmare som tar kli-
vet in i verksamheten efter 
avslutad simkarriär. Senast i 
raden var det bl.a. Isabella 
Hagberg, Mireille Magnus-
son, Tatjana Vasilic och Ma-
thilda Sandström som tog 
klivet in. Utav våra 29 in-
struktörer kommer 20 st 
direkt från avslutad simkar-
riär.  
Tävlingsgrupperna är som ni 
förstår en viktig rekryte-
ringsbank för verksamhe-
ten. 
Under året startades även 
Söderköpings Simsällskap 
(SSS) upp i ett nära samar-
bete med NKK. NKK bidrar 
mycket på den administrati-
va sidan. SSS genomförde 
under sommaren simskola 
på Friluftsbadet, Klarsjön 
och Sanden med impone-
rande 250 elever anmälda. 
 
Mats Sjöstrand 

KURSVERKSAMHETEN 
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2012 var ett fantastiskt bra 
år för NKK. Totalt rankades 
vi nia i Sverige. Rankingen 
beräknas på de poäng vi 
tagit på SM, JSM och SUM-
SIM. Historiskt sett är detta 
den högsta nivån vi varit på 
sedan 1993.  
Årets höjdpunker var vårt 
egna SM/JSM i långbana, 
samt SUM-SIM i Göteborg. 
SM/JSM i Norrköping blev 
ju en succé, dels hur vi kla-
rade av arrangemanget, 
men även sportsligt. Tre SM 
medaljer och 9 A-finaler 
blev resultatet. Medaljerna 
var verkligen inga självklar-
heter. Vi hade varit super-
nöjda med en. Deniz Hek-
mati tog silver på 50 bröst-
sim, Stefan Stojmenovic 
brons på 50 rygg och Björn 
Gunnarsson delade bronset 
på 50 fritt. Alla tre tog sin 
första SM medalj någonsin. 
På JSM tog Elin Podéus sil-
ver på 200 fjäril, endast sla-
gen av en utländsk sim-
merska.  
På SUM-SIM i Göteborg 
utmanade vi storfavoriterna 
Helsingborg hela vägen in i 
mål. HS vann till slut bara 
12 poäng före NKK. Tvåa i 
klubbstriden är bästa pla-

ceringen någonsin för NKK. 
Hela 27 medaljer, varav åtta 
guld, var det fantastiska fa-
citet. Gulden till Elin Podéus 
på 100 och 200 fjäril (med 

nytt åldersklassrekord på 
200), Guld även på 400 
medley.  Hampus Lovinge 
vann 200 och 400 medley . 
Dessutom vann han  200 
ryggsim på nytt åldersklass-
rekord. Sara Wallberg gjor-
de ett jättelyft och vann 100 
bröstsim. Yngsta killarna 
vann  4x100 fritt ( Hampus, 
Hugo Rydberg, Calle Lind-
roth och Matthias Sand-
ström-Karlsson)  i medleyla-
get tog samma gäng silver. 
Övriga medaljer togs av Re-
becca Diaz Nilsson 3 st.  
Marcus Forsgren 4 st, Sara 
Wallberg 3 st. Hampus 
Lovinge 1 st. Äldsta killarnas 
lag på 4x100 medley 
(Marcus Forsgren, Oskar 
Renåker, Alexander Frost 
och David Josefsson) Äldsta 
tjejernas 4x100 fritt och 
medley (Rebecca, Elin, Sara 
W och Hanna Klipic), Elin 
Podéus 1 st. Hugo Rydberg 
3 st. 
  Kortbane-SM i Helsing-
borg gick också väldigt bra, 
dock utan några medaljer, 
men en himla massa fjärde-
platser och hela 13 finalsim-
ningar. Trots de många fjär-
deplatserna så kunde vi inte 
vara missnöjda, de flest såg 
en väldigt positiv utveckling 
och slog sina pers rejält. 
Stefan Stojmenovic, visade 
att han nu är etablerad i 
Sverige-toppen på seniorsi-
dan.  På 50 ryggsim slutade 
han fyra, 10/100 från bron-

set. Samma placering och 
samma marginal även på 50 
fjärilsim. 
  Elin Podéus slutade fyra på 
200 fjäril. Åter igen så för-
störde en utländsk simmers-
ka hennes chans till medalj. 
Killarnas 4x50 medley var 
fyra, bara 27/100 från me-
dalj. Bra simmat och nytt 
klubbrekord av kvartetten 
Stefan, Deniz Hekmati, Ni-
kola Stojmenovic och Björn 
Gunnarsson. Små margina-
ler var det även för Deniz 
Hekmati på 50 bröstsim. 
Femma, men endast  4/100 
från bronset. 
Övriga finalister var Stefan 
på 100 medley, Nikola Stoj-
menovic på 100 medley, 50 
fjärilsim  och 50 rygg, Grab-
barnas 4x100 frisim och 

4x100 medley och Deniz 
Hekmati, 100 bröstsim. 
På Inne-JSM i Väsby blev 
det medaljer genom Stefan 
Stojmenovic och Elin Podé-
us.  Elin tog silver på sin 
paradgren 200 fjärilsim. 
Stefan tog silver på 50 rygg, 
12/100 från guldmedaljen. 
Brons blev det på 100 med-

(Forts. på sidan 8) 

TÄVLINGSÅRET 2012 

Deniz Hekmati, SM-silver på 50 
bröstsim 

Björn Gunnarsson, SM-brons 
på 50 frisim. 

Stefan Stojmenovic, SM brons 
på 50 ryggsim. JSM silver och 
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ley. På killarnas 4x50 med-
ley var vi bara 2/10 från 
bronset. 
Medaljerna regnade in även 
på Långbane SUM-SIM i 
Borås. 
Hela nio st. varav ett var 
guld. Guldet till Elin Podéus, 
som fullkomligt dominerat 
fjärilsimmet i sin åldersklass 
de senaste åren. 200 fjäril-
sim var distansen. På 100 
fjäril blev det ett silver. 
Samma valör på 400 med-
ley, medans 200 medley 
gav ett brons. Rebecca Diaz 
Nilsson tog brons på både 
100 och 200 fjärilsim. Ham-
pus Lovinge tog ett brons på 
100 rygg och fjäril, samt 
200 medley. Nämnas ska 
att vi simmade hela 27 fina-
ler på tävlingen. NKK sluta-

de femma i klubbstriden 
Enda simmaren med lands-
lags uppdrag under året har 
varit Elin Podéus, läger och 
tävling i Portugal med Juni-
orlandslaget. Detta var en 
förberedelse till Junior-EM, 
där Elin simmade 100 och 
200 fjäril. Båda grenarna 
slutade precis utanför B-
finalen. Elin har ett år kvar 
som internationell junior, så 
det kommer bli betydligt 
bättre placeringar under 
2013. 
  Vi hade ytterligare några 
simmare som tävlade inter-
nationellt. Det var vid ISM i 
Berlin, där flera imponerade 
stort. Denna gång tävlade vi 
som ett Östgöta-lag. Enda 
guld togs av Hampus 
Lovinge, då han vann 200 
ryggsim.  

Ullbergstrofén är en av årets 
höjdpunkter för NKK-
simmarna. I år slutade vi 
tvåa i klubbstriden. Med 
hela 40 medaljer, varav 10 
guld krossades målsättning-
en för tävlingen. Gulden 
plockades hem av Elin Podé-
us (4st), Alexander Frost 
(3st),  Sara Wallberg (1), 
Stefan Stojmenovic (1) De 
övriga gulden kom i lagkap-
perna.  
DUK-Trofén vanns av LASS 
före NKK. Segrar togs av 
Matthias Sandström Karls-

son, Sara Wallberg, Victor 
Lovinge och Josefine Härde-
lin.  

Senior distriktsmäs-
tare under året blev: 
Stefan Stojmenovic 
(2 titlar), Björn Gun-
narsson (2 titlar), 
Henrik Podéus, Re-
becca Diaz-Nilsson, 
Sara Wallberg samt 
herrarnas 4x50 fritt 
och medleylag. 
Junior Distriktsmäs-
tare blev: Stefan 
Stojmenovic (3 tit-
lar), Fredrik Rosen-
berg (3 titlar), Ida 
Nyman, Rebecca 
Diaz-Nilsson, Marcus 

Forsgren, Anton Jansson, 
samt Damernas 4x100 fritt 
och Herrarnas 4x50 fritt och 
medly och 4x100 fritt. 
NKK arrangerade under året 
följande simtävlingar: 
SM/JSM i 50m bassäng. 
DUK-Trofén 
ÖKM—Höst 
Höst– Simiaden 
Dessutom sedvanliga Tvär-
sim och Examensim för 
kursverksamheten. 
 
Håkan Hertzman 

Hampus Lovinge, 4-faldig 
Svensk Ungdomsmästare. 

SUM-SIM guldlaget med stolt tränare. 
Fr. v. Hugo Rydberg, Matthias Sand-
ström-Karlsson, Mats Sjöstrand, Ham-
pus Lovinge och Calle Lindroth. 

Sara Wallberg, SUM-SIM mäs-
tare på 100 bröstsim 

Elin Podéus. 3-faldig SUM-SIM 
mästare, samt JSM medaljör. 
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MASTERÅRET 2012 
Masters har bedrivit träning på tisdagar, torsdagar, fredagar och söndagar .  
Mastergruppen har haft god motivation och varit mycket duktiga. Under året har Martin 
Nyberg, Maggie Timossi, Stefan Andersson och Peter Isgren provsimmat i Mota-
la ström inför en planerad öppet vattentävling sommaren 2013. Tävlingen kan bli en 
stor succé. Frivillig öppet vattenträning har förekommit. Deltagare vid Masters SM var 
Maggie Timossi, Stefan Andersson, Lena Johansson, Irena Ivanova, Niklas Hedberg 
och Martin Nyberg. Vidare har Stefan Andersson och Maggie Timossi deltagit i Vansbro-
simmet och Luleå Midnight Swim. Maggie Timossi har dessutom simmat, Ferlin doppet, 
Lögarängens Open Water, Alcatrass i SanFrancisco samt deltagit i Sveriges längsta sim-
lopp Vidöstersimmet (+21km). Förövrigt kan nämnas att Mats Gunnarsson har tränat 
hårt i masterbassängen och slutfört sin första ironman under sommaren i Kalmar. 
 

Maggie Timossi 

Delar av Mastergänget 
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EKONOMISK RAPPORT 2012 
NKK 
2012 blev ett positivt resul-
tat år. Med SM/JSM som 
dragplåster lyckades vi få till 
ett rejält överskott. Arran-
gemang av detta slag är en 
livsnödvändighet för att 
klubbens ekonomi skall kun-
na balanseras. Vårt mål att 
ha budget i balans under en 
5-årscykel gör ju att vi kan 
ta ett och annat år med un-
derskott. Därför är ett SM/
JSM vart fjärde eller femte 

år ett måste, för att vi inte 
skall måsta göra alltför stora 
avkall på våra idrottsliga 
mål, samt att kunna fortsät-
ta höja kvalitén inom kurs-
verksamheten. Vi lyckades 
öka vårt budgeterade in-
täktsmål med drygt 400 000 
kr, samtidigt som vi bara 
ökade våra kostnader med 
200 000 kr. Vilket gav ett 
positivt resultat på nästan 
200 000 kr före avskrivning-
ar och finansiella omföring-
ar. Det totala överskottet 
hamnade på drygt 600 000 
kr. På intäktssidan var det 
främst SM/JSM samt spons-
ringen som stod för de stora 
positiva skillnaderna. De 
största avvikelserna på 
kostnadssidan var ökade 
kostnader i samband med 

SM/JSM samt lönekostnader 
för kursinstruktörer och coa-
cher. Utan stora arrange-
mang under 2013 blir det 
svårt att få budgeten i ba-
lans, men vi hoppas vårt 

nya projekt med Strömsim-
ningen på sikt skall bli en 
succé. 
 
                                               

 

SJÖJUNGFRUN 
Vi lyckades öka omsättning-
en med nästan 100 000 kr 
vilket var positivt. Vår ambi-
tion är att öka denna med 
ytterligare 100 000 kr samt 
att förbättra marginalerna. 
Det ekonomiska utfallet blev 
bättre än 2011 men med 
avskrivningar blev det ändå 
ett underskott. 
Restaurangen är ju en viktig 
ingrediens i vår förening, då 
den ger kostnadstäckning 
av personal, sponsring, mö-
teslokaler, samt tillgänglig-
het vid läger och tävlingar. 
Att det dessutom skapar 
arbetstillfällen för simmar-
ungdomar samt ger oss 
möjligheter att själva styra 
över tillgängligheten är ett 
stort plus. 

 
 

BUDGET 2013 
2013 ser ut att bli ett tufft 
år. Vi hoppas dock att med 
fler av våra medlemmar 
som gör mer ideella arbets-
timmar, skall vi kunna få in 
ytterligare bidrag i verksam-
heten och med det kunna få 
ekonomin att gå ihop. Vi 
söker ju hela tiden efter nya 
inkomstkällor, samtidigt 
som vi försöker effektivisera 
vår verksamhet så mycket 
som möjligt. 
Det  ekonomiska driftresul-
tatet för perioden 2008 till 
2012 är ett överskott på 
23 000 kr, medans det fi-
nansiella resultatet blir ett 
överskott på drygt 700 000 
kr. 
 
PA Blomquist 
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 Ekonomisk utveckling 2002-2012  

    5-års cyklar 

  Res. före Res. efter   Res. före Res.efter 

  avskr.+finansiellt avskr.+finansiellt   avskr.+finansiellt avskr.+finansiellt 

2002          -57 000 kr         -79 000 kr    2002-2006  2002-2006 
2003         165 000 kr        288 000 kr          -226 000 kr     527 000 kr 

2004        -152 000 kr         -94 000 kr    2003-2007  2003-2007 

2005        -180 000 kr        222 000 kr            -64 000 kr     713 000 kr 

2006           -2 000 kr        190 000 kr    2004-2008  2004-2008 

2007         105 000 kr        107 000 kr            -74 000 kr     741 000 kr 

2008         155 000 kr        316 000 kr    2005-2009  2005-2009 

2009           23 000 kr        109 000 kr           101 000 kr     944 000 kr 

 2010         -384 000 kr       -443 000 kr            2006-2010      2006-2010 

 2011 106 000 kr 112 000 kr           -103 000 kr     279 000 kr 

2012 197 000 kr 644 000 kr  2007-2011 2007-2011 

    -69000 kr 201 000 kr 

    2008-2012 2008-2012 

    23 000 kr 738 000 kr 

      

 Förslag till vinstdispositioner 2012 

      

 Från föregående år balanserat kapital    3 730 480 kr 

 Årets överskott          644 576 kr 

 Summa       4 375 056  kr 

      

 Styrelsens förslag till disposition    

      

 Balanseras i ny räkning         4 375 056  kr 

      

 Summa           4 375 056  kr 
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EKONOMISK REDOVISNING 2012 
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