
NYA MEDARBETARE

Tiden rinner iväg - flera veckor har redan gått på 
höstterminen och all verksamhet är i full gång. Vi 
startade i slutet av augusti med vår sedvanliga Kick-
off där alla tävlingssimmare hade en rolig förmiddag 
på Prison Island i Linköping. Därefter blev det kost-
föreläsning och efterföljande föräldramöte. En bra 
start på terminen som inom kort följs av ytterligare 
aktiviteter (läs vidare för mer info).
 Förra årets succé SM följdes i år upp med tävlin-
garna DM och NUSS på hemmaplan i Norrköping där 
NUSS var det största arrangemanget. Totalt var det ca 
25 gästande klubbar och ca 2400 starter på tre dagar. 
Till dessa tävlingar krävdes det en hel del funktion-
ärer vilket inte var lätt att hitta mitt i sommaren och 
semestrar, men vi lyckades med hjälp av andra klub-
bar. Som det ser ut idag så är vi beroende av hjälp 
ifrån LASS för att klara av att köra tidtagning på större 
tävlingar, något vi måste ändra på! Därför startar vi 
nu en ny grupp: Tekniska gruppen för er som 
känner er tekniskt kunniga och kanske jobbar inom 
data och IT. Hör gärna av er för att ingå i vår tekniska 
grupp som är de som kommer att ansvara för tids-
utrustningen mm. Det kommer att ges utbildning 
både teoretiskt och praktiskt under hösten i detta. 
 Tävlingssäsongen har dragit igång med både 
Wadköpingsdoppet i Örebro och LÖK i Linköping. 
Två tävlingar med många fina prestationer.Vårt 
nästa egna arrangemang är Arena Knatte Cup den 
8 oktober – hoppas vi ses då!
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Vi är glada att få presentera några nya 
tränare och medarbetare inom NKK: 

Vi har två ”nygamla” ansikten, 
nämligen Ida Nyman och 
Jimmy Hellman. Båda 
två har simmat i 

NKK med fina 
framgångar och 

känner att de gärna 
vill fortsätta inom simningen 
med att guida våra ungdomar 
vidare. Ida och Jimmy tränar 
D-gruppen tillsammans. 

 
Vi hälsar också Christine 

Wilson Gutenberg välkom-
men som vikarierande ansva-
rig för ”Lilla verksamheten” då 
Johanna Bertell ska vara mam-

maledig. Christine har jobbat 
som lärare i 15 år och är ett starkt 

tillskott i vår instruktörsgrupp. 

Det känns oerhört roligt och spännande 
att få presentera Daniel Magnusson som 
ny tränare hos oss från och 
med 1/11. Daniel kommer 
närmast från Polisen 
Sim i Stockholm där han 
varit tränare både för 
elit- och simiadengrupper. 
Dessförinnan har han varit 
chefstränare i Ljungby SS i 
10 år och har en gedigen utbildning både 
inom simning och ledarskap samt land- och 
styrketräning. Daniel kommer till en början 
bl.a att träna A-gruppen samt E-grupp.

NKK startar en 
ny grupp! Vill du 
vara med?
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Under året har vi haft äran att ha hjälp av er simmarföräldrar i vår cafeteria 
under helgerna. Det har fungerat fantastiskt bra och det är bara ett fåtal dagar 
som stått tomma. Er hjälp med ideell arbetskraft sparar lönekostnader som 
vi annars skulle ha haft och vi ser även en vinst i att få lära känna er alla. Det 
finns de som har fått jobba mycket och hårt och de som inte har haft det lika 
stressigt – oavsett är er insats guld värd! Vi fortsätter det goda arbetet även 
under hösten då Elit-gruppen och tidigare E-gruppen kör sina pass.

Föräldrar i Café Sjöjungfrun Klubb
KVÄLL
Vi glada att kunna bjuda in 
aktiva och föräldrar till årets 
tredje klubbkväll med ARENA 
på Centralbadet, Cafeterian.
 Onsdagen den 11/10, mellan
17-20 (drop-in), kommer ni 
ges möjlighet att prova och 
beställa både simdräkter samt 
klubbprofilkläder till förmånliga 
priser. 
 Det planerade mötet med en 
simmarprofil måste tyvärr skju-
tas på framtiden men det utlovas 
massor av spännande nyheter 
från ARENA i form av ”Limited 
Edition kollektioner” från bla. 
Sarah Sjöström och Adam Peety. 
Är du nyfiken redan nu så kika 
gärna på www.swimstore.se för 
att hitta dina favoriter.

Välkomna!

Simmarenkät ger 
Simmar-råd
Under våren så genomfördes en enkät bland några utvalda simmare/grup-
per för att undersöka hur man som simmare trivdes eller hade trivts under 
sin tid i NKK. Svaren sa bland annat att man saknade fler aktiviteter runt själva 
simträningen som skulle öka gemenskapen i gruppen och också trivseln i 
klubben. Som ett svar på det kommer den tidigare Friends-gruppen (med 
representanter från Elit- till D-grupp) numera att heta Simmarråd. 
 Simmar-rådet är tänkt som ett forum för simmarna där man kan framföra 
önskemål och synpunkter både på träning och övriga aktiviteter samt ges 
möjlighet att ta upp frågor som berör sig själv eller andra. Simmarrådet ska 
fungera som de aktivas röst för att kommunicera med ledningen och genom 
det ges möjlighet att påverka hur vår gemensamma verksamhet ska utveck-
las framåt. 
 Flera andra aktiviteter har också påbörjats som en effekt av enkätresultatet. 
Mer om det längre fram.

Bilder från Kick-off med 
kostföreläsning.



SM/JSM I JÖNKÖPING 
1-5 NOVEMBER.
Vill du som är utbildad funktionär 
ta chansen och känna pulsen på ett 
stort mästerskap? JSS behöver hjälp 
och erbjuder dig/oss att vara med 
under simmarfesten. Du bjuds på 
mat mellan passen om du jobbar 
heldag och den klubb du represen-
terar får 170:-/pass för din insats. 
Du som är intresserad hör av dig till 
Åsa via mail på asa.gardman@nkk.se 

Funktionärs-
utbildningar
Lördagen den 7/10 bjuder 
vi in till funktionärsutbild-
ning igen. Tid för praktik 
redan dagen efter på Arena 
Knatte Cup. Datum och tid 
samt info om anmälan finns 
på www.nkk.se
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NY BASSÄNG PÅ 
CENTRALBADET?
Arbetet pågår för fullt för att försöka 
påverka Norrköpings Kommun att 
bygga fler bassänger i Norrköping. 
I slutet av oktober klubbas budgeten 
för nästa år där vi hoppas att det ska 
finnas beslut på en tillbyggnad av 
Centralbadet. Förslaget som vi hop-
pas ska gå igenom innebär en ny 50m 
bassäng inomhus med tillhörande läk-
tare för att kunna arrangera tävlingar. 
Om beslutet blir positivt kan den stå 
färdigt lagom till år 2020 då Norr-
köping hoppas på nästa SM-vecka.

Föräldra-
engagemang
Läs gärna mer om klubbens 
föräldraarrangemang på vår hemsida 
www.nkk.se. Vi behöver all hjälp vi 
kan få kring våra arrangemang och 
med skjutsar för att våra barn ska 
få den bästa träningen 
och upplevelsen. Är 
du osäker vad just du 
kan hjälpa till med – 
kontakta vårt kansli på 
tel.011-10 22 40 eller 
kansli@nkk.se 

Sommarens aktiviteter
För de flesta av oss betyder sommaren semester men för NKK betyder 
det också att en hel del sommaraktiviteter drar igång. Med bidrag ifrån 
Norrköpings Kommun så har vi i år kunnat erbjuda simskola i flera av 
kommunens sjöar och havsbad och ca 70 barn har lärt sig att simma. I år 
arrangerade vi simskola på Ensjöns badplats, Kårtorp, Böksjö, Gransjönäs, 
Dalbystrand, Breviks kursgård och Arkösund. Under två perioder höll vi 
också simskola på Himmelstalundsbadet och Centralbadet. 
 Liksom tidigare år finns vi med och tränar simning på Stadium Sports 
Camp under tre härliga sommarveckor. I år tog vi emot 156 barn och ungdo-
mar under de tre veckorna plus att vi också, för första gången, deltog i Multi-
träningen, vilket innebar att vi körde ytterligare några simpass med barn 
som fick prova på olika sporter. Ett inslag som vi absolut ska återkomma till. 
Stort tack till alla duktiga simlärare och ledare!

1:e oktober öppnar anmälan igen för 2018 - klart du ska med!

Kort rapport från NKK:s Styrelse
Styrelsen har möten minst en gång i månaden där vi diskuterar frågor som 
rör hela föreningen. Styrelsen startade hösten med två planeringsdagar. En 
dag tillsammans med alla anställda och en dag där vi själva diskuterade fram-
tid och gick igenom alla våra stadgar. Hela styrelsen ska under 2017-2018 gå 
en utbildning genom SISU om “Allas rätt att vara med”. 
 Frågor som har lyfts under augusti och september: • Sett över våra gamla 
stadgar • Tränar & personalfrågor • Ny simhall • Förändra Friends till ett mer 
aktivt Simmarråd • Förslag på policy för skador & rehab • Café Sjöjungfrun 
• Aktiviteter för simmarna • NKK 3.0, starta nytt visionsarbete.

 Klicka på >Allt om NKK 
>Dokument så hittar du 

detta dokument där 


