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SOMMARENS STORA SPORTHÄNDELSE I NORRKÖPING!!!

SM-veckan 6/7-13/7 2016
Nu är det dags igen, senast vi hade ett arrangemang av denna storlek var 2012. 
Om ni var med då, så minns ni säkert både hur roligt och givande det var. 
 Nu hoppas vi att vi ska kunna locka er, både gamla och nya medlemmar, att 
vara med även denna gång. För det är verkligen en upplevelse att vara med och 
se sveriges bästa simmare på nära håll. För klubben är det ett fantastiskt tillfälle 
att få visa upp oss som en duktig arrangör. Men framför allt så är det givande 
när så många jobbar tillsammans mot samma roliga mål. 

Vi går redan nu ut med intresseanmälan då det går åt väldigt mycket folk att 
hålla ihop ett arrangemang av denna storlek. Fyll i intresseanmälan nedan 
(ej bindande) lämna den så fort som möjligt till NKK Kansli, direkt eller via 
mejl, smsimning2016@nkk.se. Du kan även lägga den i brevlådan på badet,
dock helst före den 15 november. En mer ”bindande” anmälan kommer 
framåt våren 2016.

Vi kommer att vara i behov av medhjälpare till en hel massa funktioner som;
nattvakter, publikvärd, sponsorvärd, pressvärd, entré- och parkeringsvakt, 
försäljning av fika,glass & lotterier, tävlingsbyrå, löpare, kopiering, priscer-
emonier, klädkorgar, inmarscher, resultatservice, hjälp vid matserveringen, 
fika till funktionärer o.s.v. samt givetvis tävlingsfunktionärer.
 Repetitionsutbildning för tävlingsfunktionärer (för er som inte varit med på ett 
tag) kommer att ordnas. Tid och datum meddelas senare.

Vi har full förståelse för att det kan vara svårt att, i dagsläget, plita ner exakta 
tider för när man kan. Det viktigaste, just nu, är att vi nu får en indikation på hur 
mycket hjälp vi kan räkna med. 

TACK PÅ FÖRHAND!
SM/JSM GENERALERNA: PA Blomquist & Mats Sjöstrand 

PS: Har du bra kontakter, eller kan vara ”dörröppnare” till något företag vad gäller sponsring? 
Kontakta smsimning2016@nkk.se eller 070-550 94 22 (PA).



Intresseanmälan för SM-veckan 2016
Beroende på vad man vill hjälpa till med så kommer det att bli lite olika tider. Alla dessa tider kan vi inte 
presentera just nu. Skulle ni vara låsta vissa tider så notera dessa men vi hoppas att ni är disponibla för 
den tid det tar. Har ni önskemål om arbetsuppgift så notera det med.

Jag/vi vill naturligtvis hjälpa till med följande.  (sätt X)

BYGG AV BADET: 
Söndag 3 juli 2016 ca: 9.00 - tills vi inte orkar mer FM ¨ EM ¨ Heldag ¨ 
Måndag 4 juli 2016 ca: 9.00 - tills vi inte orkar mer  FM ¨ EM ¨ Heldag ¨
Tisdag 5 juli 2016 ca: 9.00 - tills vi är klara                FM ¨ EM ¨ Heldag ¨

”RIVNING” AV BADET :
Söndag 10 juli 2016  ca: 19.00 - tills vi är klara  FM ¨ EM ¨ Heldag ¨ 
(Heldagar belönas med lunch i cafeterian)

FUNKTIONÄRER/MEDHJÄLPARE:
Funktionär ¨    Medhjälpare ¨    ALLA PASS ¨ 
(Jag är utbildad)

Tisdag 5/7 Matservering 17.00 - ca 19.30  EM ¨
Onsdag 6/7 Försök 10.00 / Finaler 18.00    FM ¨ EM ¨
Torsdag 7/7 Försök 10.00 / Finaler 18.00   FM ¨ EM ¨
Fredag   8/7    Försök 10.00 / Finaler 18.00 FM ¨ EM ¨
Lördag  9/7  Försök 10.00 / Finaler 17.00 FM ¨ EM ¨
Söndag 10/7    Försök 10.00 / Finaler 17.00 FM ¨ EM ¨
Måndag 11/7 Öppet Vatten simning ca 10-17 FM ¨ EM ¨

Önskemål om arbetsuppgift:

Namn:

Mobil:

Mejladress:
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Lämna gärna 
besked före den 

15 november till NKK Kansli,smsimning2016@nkk.se 
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