
Efter att ha haft en slumrande tillvaro under två år så 
väcker vi nu upp vårt Nyhetsbrev. Information kan man 
inte få för mycket av och för att ha ytterligare en kanal 
att lyfta fram viktig NKK info så kommer vi under året 
att göra fyra stycken Nyhetsbrev. Breven kommer att 
vända sig till både kursverksamheten och tävlings-
grupperna då vi vill nå ut till hela klubben. 
   Att besöka vår webb är också ett utmärkt sätt att få all 
nödvändig information om vad som händer i klubben. 
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Föräldrarollen
Det är många i NKK som frivilligt 
lägger ner mycket tid och engage-
mang på att barnen/ungdomarna 
ska få en meningsfull fritid. Du som 
förälder har en väldigt viktig 
roll i klubben, att bidra med ett 
engagemang. Det är därför viktigt 
att dra sitt strå till stacken. Föräldra-
engagemanget är nämligen en 
förutsättning för klubbens överlev-
nad. Det är mycket som behövs för 
en fungerande verksamhet och utan 
din hjälp så, fungerar inte klubben. 
Läs gärna mer om detta i vårt 
policydokument som finns på vår 
hemsida: www.nkk.se 
> Allt om Nkk > Dokument >
Föräldraengagemang i NKK 2014

Datum för kurser: 
Nästa termin 2014:2, återanmälan 
Öppnar 12 maj 09:00 

Nyanmälan till 2014:2  
Öppnar 19 maj 09:00

Intensivsimskolan  
Startar 19 maj med avslutning  
3 juni. Anmälan pågår. 

Sommarsimskola på Himmelsta-
lund startar 16 juni (period 1) eller 
21 juli (period 2). Anmälan pågår. 

Simskolor i sjöarna Dalby och 
Nordanskog  
Start 7 juli. Anmälan pågår.

Bolen, Böksjön och Gransjönäs 
Start 21 juli. Anmälan pågår.

Vuxencrawlskolor för nybörjare 
och fortsättning Centralbadet/ 
Himmelstalundsbadet. 
Startar 26 maj. Anmälan pågår.

Anmälan sker på www.nkk.se

Samarbete
Vi samarbetar med Söderköpings 
Simsällskap. Där finns simskolor 
både på Friluftsbadet samt i Sanden 
och Klarsjön. SSS har även crawl-
skola för vuxna. Mer information 
finns på www.soderkopingsss.se

Boka in 4-6 juli
för Nordiska 
Ungdomssimspelen!
Dessa datum kommer vi att 
fylla Centralbadet med sim-
mare från hela Norden. Då 
kommer vi att behöva hjälp 
av många inom hela klubben. 
Allt från matservering, upp-
byggnad, funktionärer till 
nattvakter. Det finns en upp-
gift för alla som kan och vill 
vara med.

HAR DU INTRESSE FÖR 
IDEELLT ARBETE? SKICKA 
MEJL TILL KANSLI@NKK.SE 
OCH ERBJUD DINA TJÄNSTER.

OM DU HANDLAR TYR PÅ NÄTET:
Kom ihåg att använda rabatt koden: NKK13A när du handlar på 
webben. Du får som medlem 20% rabatt på köpet och klubben 
får procent på försäljningen.

Simning med fart
NKK såklart!!!Norrköpings Kappsimningsklubb
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Att lyssna på medlemmarna 
Sedan fyra år tillbaka genomför vi årligen Temperaturmätningen, syftet är 
att fånga upp och identifiera förbättringsåtgärder. Målet är att utveckla och 
skapa en bättre verksamhet för våra medlemmar och medarbetare.
    Tack, era åsikter speglar verkligheten och ligger till grund för vårt arbete 
och vad vi ska fokusera på för att bli bättre. Vi hamnar idag på 89% nöjda 
kunder. Det kan jämföras med 75% 2010.
    NKK, som är den enda certifierade simskoleverksamheten i Norrköping, 
är stolta över att vi aldrig tidigare har haft så många barn i kursverksamheten 
som nu. Tack också till alla instruktörer som jobbar i kursverksamheten för 
ert fantastiska arbeta i att förverkliga och genomföra förbättringarna. 

Att skapa god kamratskap 
och trivsam miljö
NKK jobbar i samarbete med ”Friends” för att stävja mobbing. Detta arbete
sker bl. a med hjälp av kamratstödjare som finns i varje tävlingsgrupp. 
Avstämningar sker kontinuerligt med dessa kamratstödjare och representan-
ter ur styrelsen. 
    Vi vill även i dessa grupper fånga upp och identifiera förbättringsåtgärder. 
Därför har alla simmare i tävlingsgrupperna under våren fått chansen att 
svara på en enkät som vi gjort tillsammans med Friends. I det stora hela 
så ser svaren mycket positiva ut men vi har fångat upp några svar som vi 
behöver lyfta och förbättra. Några av dessa arbetar vi med redan nu för att 
kunna skapa en trivsam miljö för våra ungdomar och ledare. Har du frågor 
kring denna enkät så hör av dig till kansliet.

SponsorSim 

den 1 juni

Här har man chans att  

samla in pengar till sitt  

simmarkonto för att  

betala sina simkostnader

Kom loss och 

jaga sponsorer!

Café Sjöjungfrun
När du är på Centralbadet och sim-
mar eller tränar, passa då på att göra 
ett besök i cafeterian som NKK driver. 
Fyll på med lite fika eller 
frukt efter träningen. Du 
gynnar samtidigt NKK:s 
ungdomsverksamhet 
med ditt besök.

Välkommen in!
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FUNKTIONÄRS
UTBILDNINGAR
Att man inte får simma hur som helst 
är alla medvetna om, men vilka regler 
finns? Här kommer ett gyllene tillfälle 
för dig som ännu inte har funktionärs-
utbildning. Ta därför chansen att utbilda 
dig! Målet är att minst en i varje familj 
har gått utbildningen.

10 maj Nyutbildning 09:30 - 15:30

14 maj Uppdatering  
 av nya regler 18:30 - 19:30

Läs mer på www.nkk.se


