
Sista nyhetsbrevet för 2014 och vi lämnar en resultat-
mässigt bra men lite tuff termin bakom oss. Sjukdom 
bland tränare och ett Skärblackabad som inte blev 
klart när det skulle har minst sagt gjort terminen lite 
rörig. Nu verkar badet bli klart till v. 9 och under hösten  
har vi arbetat med att sondera efter fler medarbetare. 
 Nu i vår kommer vi även att starta ett arbete kring 
att se över hela vår organisation gällande kansli, kurs-
verksamhet och tränare. Detta för att vi ska kunna vrida 
en bra organisation till att bli ännu lite bättre.
  Vi önskar alla medlemmar God Jul & Gott Nytt År.
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Tränarbyte i D2
Sorgligt men sant, våra två tränare i D2 
Mikael Römert och Johannes Karlsson
kommer att sluta pga. studier och 
yrkeskarriär. Vi tackar dessa båda 
för det engagemang som de har lagt 
ner i klubben och stora arbete som de 
har utfört i D2 gruppen. Nu kommer 
inte D2 stå utan tränare utan Mireille 
Magnusson kommer att bli huvud-
coach för gruppen. Hon har tidigare 
tävlat för NKK och kommer tillsam-
mans med Olga Kosovskaya samt 
Martin Nyberg att träna gruppen. På 
det nya schemat ser ni hur tränarna 
har delat upp träningarna. 
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FÖRSLAG FRÅN 
FÖRÄLDRAR:

FRÅGA: Ska vi inte ha en fadder 
för föräldrar till simmare som 
kommer upp i de yngsta 
tävlingsgrupperna?

SVAR: Jättebra förslag tycket vi 
och frågade genast en lämplig 
förälder för detta uppdrag. Åsa 
Gårdman är vår föräldrafadder. 
Henne kan man fråga om man 
är osäker på hur det går till på 
tävlingar, få texten till hejaramsan 
eller har andra funderingar. Åsa 
kommer inte att vara på alla tävlin-
gar men kan då hänvisa till annan 
förälder som kan vara ett stöd. 
Hör av dig till kansliet om du vill 
komma i kontakt med Åsa.

Framgångsrik höst!
Vi kan sammanfatta höstens tävlingar som väldigt framgångsrika. Simmar-
na har på alla sätt visat att vi är en klubb som ligger topp 10 i Sverige. De 
som har tävlat i länet, SM, NJM, Sum-Sim och våra Masters har kämpat och 
presterat både med att ta medaljer och med att fortsätta sätta enormt många 
personliga rekord. Under 2014 sattes det nämligen 1.708 st pers! Vinnare
i årets pers.tävling blev D1 som tillsammans kom upp i hela 585 st. Nu noll-
ställs tävlingen och vi ser fram emot nya fina resultat på 2015 års första 
tävling i Katrineholm, den 4 januari.
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NKK tränar Crossfit
För att få lite omväxling och nya impulser till vår fysträning så har vi tagit 
kontakt med Norrköpings Crossfit och Magnus Liljeblad som är tränare där. 
Vi kommer att erbjuda simmarna några pass för att sedan utvärdera om 
träningsformen kan vara något för oss. Men vi kan väl lugnt påstå att de nio 
simmare som redan har testat var väldigt nöjda och totalt slut efter ett pass. 

Vad är då Crossfit? 
Crossfit är ett styrke- och konditionsprogram byggt på ständigt varierade 
funktionella rörelser utförda under hög intensitet. Man utför rörelser som 
stå, sitta, kasta, lyfta, putta, dra, klättra och springa. Det är dessa naturliga 
rörelser som ligger till grund för övningarna som inkluderas i ett Crossfit-
träningspass. Och detta för att uppnå fysisk prestationsförmåga. Alltså att 
bli så allsidig som möjligt med lika stor förmåga i var och en av följande 
fysiska färdigheter: – Rörlighet – Kondition – Uthållighet – Styrka – Snabbhet 
– Explosivitet – Smidighet – Koordination – Precision – Balans. Dessutom är  
träningen är väldigt effektiv och rolig!

Magnus kommer vi även kunna plocka in som extra fystränare under våren. 

Simmarna körde ett pass i 
Crossfitlokalen på Pronova. 

Jobbigt ja, men jättekul tyckte 
simmarna. Magnus, som var 
fantastiskt inspirerande och 

peppande, berömde simmarna 
som blev både svettiga och

 ömma i musklerna.

Träningsvärk!
Vad händer i kroppen när man får trä-
ningsvärk? Enligt fysioterapeuten Åsa 
Söderberg så börjar forskarna komma 
överens om att det är när muskeln 
förlängs under belastning som vi får 
träningsvärk. T ex när vi bromsar 
en rörelse som att springa i nedförs-
backe eller att sänka ett par hantlar i 
bicepscurl. Men beror träningsvärk på 
att muskeln skadas? Åsa menar att det 
finns en massa olika teorier där vissa 
pratar om mjölksyra i muskeln, andra 
menar att det är skador i muskelcel-
lernas cellmembran som skulle orsaka 
värken. En nyare teori är att värken 
inte alls beror på att musklerna skadas 
utan att det är förstärkningen av mus-
keln som känns. Är då träningsvärk 
ett kvitto på att man har tagit i? Värken 
har ingenting med träningseffekten att 
göra, du kan alltså ha tagit i och pres-
terat till max utan att känna något alls 
dagen efter. Värken är också individu-
ell, vissa känner den jättestarkt andra 
inte alls. Är det farligt att träna med 
träningsvärk? Nej. Däremot kan det 
fördröja återhämtning och eventuellt 
minska prestationen. Bäst är att variera 
sin träning.

Källa: Hälsoliv / Expressen.
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NYA KLUBBKLÄDER
Kom ihåg att beställa NKK:s nya klubbkläder. 
På vår hemsida hittar du ett dokument med alla 
kläder och priser. Vill du har nytt så fyll i beställ-
ningslistan samt ditt namn, simgrupp och lägg i 
lådan på badhuset. Alla priser är inklusive moms 
och tryck. Om du beställer senast den 31/12 
kommer kläderna att levereras i slutet av januari.
OBS! Beställningen är bindande.     

Junior- & 
Ungdomsgruppen
Heter numera gruppen som tidigare 
var B & D1. Denna har skapats i ett 
försök att få en träningssituation där 
alla simmare ska få träna efter förut-
sättningar och även kunna anpassa 
träningen efter sitt skolschema. Man 
kommer att ha möjlighet att välja 
mellan att träna em eller kvällspass 
tisdagar och torsdagar. Passen på 
onsdagar och fredagar gäller ej alla 
simmare. Tränarna kommer att gå 
igenom schemat med simmarna när 
terminen börjar. Mats och Micke W 
kommer att vara huvudtränare. Mats 
för Junior och Micke för Ungdom. 
Onsdagar och fredagar är Håkan 
tränare och då tränar simmarna 
tillsammans med Elit. 

SUPPORTER 

Öppet 
föräldramöte 
för tävlings-
grupperna!
Kom ihåg att anmäla dig till föräldra-
mötet den 12 januari kl 18:00 - 20:00. 
Inbjudan har mejlats ut till alla berörda. 
Vi har som ambition att hålla dessa 
möten två gånger per termin där vi 
träffas både föräldrar, tränare samt 
några ur styrelsen. Vi hoppas att dessa 
möten blir ett bra tillfälle för er att ställa
frågor, få svar på funderingar och 
även får en möjlighet att träffa föräld-
rar från andra grupper. Anmälan innan 
7 januari på kansli@nkk.se. 
Varmt välkomna!
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Vi funderar kring kommunens egna ut-
talade mål, i maj 2014, om att bli landets 
ledande idrottsstad? Att Norrköping ska 
finnas med i toppen av olika rankningar 
där man jämför kommuners förmåga 
att engagera barn och ungdomar. Att 
elitverksamhet och förmåga att dra till 
sig stora evenemang ska jämföras med 
andra städer…
 Vi funderar på vad som egentligen 
menas med att kommunen tillsammans 
med andra aktörer ska utveckla idrottsli-
vet i Norrköping. Vi funderar kring vilka 
dessa andra aktörer kan tänkas vara 
då vi känner att dialogen med just vår 
förening inte finns.
 Vi funderar om det är så att vi har 
fel idrott? Är simning inte en sport som 
Norrköping vill ha med i sin satsning? Vi 
funderar ju ganska mycket eftersom vi 
engagerar så otroligt många barn, både 
tjejer, killar och vuxna som tränar och 
tävlar på olika nivåer.
 Ja, vi funderar verkligen på hur 
kommunen tänker när de vill utveck-
la idrottslivet i staden? När vi själva 
satsar och jobbar tillsammans med Fria 
Läroverken och lyckas få till en nationell 
idrottsutbildning (NIU) i simning, här i 
Norrköping. Men skolan fick först inte 
boka dagtider i simhallen för dessa 

idrottssatsande elever. Det fanns inte 
plats! Det kändes lite konstigt då kom-
munen faktiskt godkänt utbildningen. 
Nu verkar det ha löst sig men hela pro-
cessen känns väldigt frustrerande och 
förvirrande när vi möter denna attityd 
hos kommunen. NIU är annars ett bra 
exempel på ett steg närmare den idrotts-
stad som Norrköping kanske vill vara?
 Vi står sedan lite fundersamma och 
lyssnar när Borgsmoskolan bjuder in till 
möte för att starta en kommunal idrotts-
skola. Hur ska dessa elever få plats i 
simhallen då skolan i allmänhet skriker 
efter mer vattenutrymme? Badet räcker 
inte till.
 Vi funderar lite extra på om över 10 
år är en normal tidsrymd för kommunen 
att hantera en fråga på? Hur länge ska 
en förening orka driva frågan om en 
ordentligt tilltagen arena som fungerar 
för både föreningsverksamhet och invå-
nare?
 I ett försök att inte fundera utan agera 
har NKK på eget initiativ tagit fram både 
ritningar och en kostnad på hur man på
kort sikt skulle kunna förbättra den idag
mycket stora bristen på vattenutrymme. 
Den av Norrköpings kommun beställda 
utredning, som presenterades under vå-
ren, visade ju svart på vitt att situationen 

är dålig för fritidsaktivitet, motionssim-
ning, ungdomsträning och elitsatsning 
om man jämför med städer i motsvaran-
de storlek som Norrköping. Hur situatio-
nen är för skolorna visar ovanstående 
beskrivning.
 Till sist så funderar vi på om vi gjor-
de rätt när vi var med aktivt och bidrog 
till att Norrköping fick SM-veckan. En 
vecka som innehåller så många fler 
idrotter än friidrott. En vecka som visst 
ska vara ett led till att bli Sveriges bästa 
idrottsstad. Hur ska vi kunna motivera 
oss och våra medlemmar till att jobba 
ideellt när vi känner att vi aldrig lämnar 
ruta ett utan vi tuggar om och om samma 
saker med kommunen utan att få svar? 
Vi försöker utveckla vår klubb men 
hamnar hela tiden i en återvändsgränd 
där det visar sig att vi inte får plats i 
simhallen. Vi är inte bara en klubb som 
med stor bredd bidrar till att öka sim-
kunnigheten i Norrköping. Vi är också 
en elitsatsande klubb med simmare i 
landslaget som ser ett stort behov av en 
modern simanläggning där vi kan möta 
upp det ökande intresset för simning 
som vi ser i Sverige.

Vad händer med simhall och 
Idrottstaden Norrköping?
Ja, vi funderar också på det. Sedan mötet vi hade i juni så väntar vi på en del 
svar men vi har haft en höst av tystnad från kommunens sida. Trots påmin-
nelser ett flertal gånger. Vi fick dock en artikel i NT på senaste brevet och ett 
svar från Lars Stjernkvist i samma tidning. Här är brevet:


