
Förlåt MASTERS!Terminen har nu pågått ett antal veckor och vi kan se 
att alla tränar intensivt i sina grupper, på alla nivåer. För 
tävlingsgrupperna närmar sig Ullbergstrofén i Göte-
borg, en stor nordisk tävling, och för kursverksamheten 
ett Examenssim precis avverkat med mycket goda 
resultat och rekordmånga deltagare. Kul att så många 
vill vara med och tävla! Och för hela klubben så när-
mar sig ett SM/JSM med stormsteg. Alla arbetsgrupper 
jobbar på och ligger i fas med sin planering men det vi 
vill lyfta är behovet av funktionärer! Hur många behövs 
det egentligen på ett SM för att allt ska fungera? 
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Hyresbostäder delar varje år ut stipendium för årets 
ungdomsledare och även till årets barn- & ungdoms-
förening. NKK erhöll båda stipendierna. Vår tränare 
Jonathan Sühl fick ett välförtjänt stipendium för sitt 
engagemang och sin energi som han sprider i sin roll 
som tränare. Hela klubben fick ett stipendium för vårt 

jobb med att lära barn att simma och, om de vill, fortsätta 
utvecklas inom simningen. Grattis Jonathan och NKK!

Årets ungdomsledare
och barn- & ungdomsförening

SPONSORSIM!
Glöm inte bort att ordna med spon-
sorer till Sponsorsimmmet som går 
av stapeln den 5 juni. I år kan vi även 
locka med skyltning på SM för de 
sponsorföretag som vill ta steget ut 
att synas riks! Sponsorsimmet har 
under många år varit en betydande 
del av NKK:s ekonomi. Med hjälp av 
pengarna ordnar vi bl.a. läger eller 
sociala arrangemang för simmarna. 
Och inte att glömma, simmarna 
fyller på sitt eget simmarkonto!!!

INSTAGRAM
Klubben har ett instagramkonto som 
har administrerats av vår personal 
på kansliet. Men efter önskemål från 
simmarna så kommer nu adminis-
trationen att gå över till dem själva. 
Detta för att vi ska få en mer aktiv 
och levade bild av vår klubb. 
Tränare och styrelse utser några 
administratörer som kommer att få 
gå igenom vår policy för sociala-
medier som vi håller på att ta fram. 

Vi ber ödmjukast om ursäkt för 
att ni inte fick plats i vårt förra 
nyhetsbrev. Här kommer en 
beskrivning av NKK:s växande 
Mastersgrupp: 

Just nu består Masters av 16 
simmare. Flera nya knackar på 
dörren och det innebär att vår 
Mastersgrupp har möjlighet att 
växa. Men vårt stora behov av 
mer vattenutrymme kan tyvärr 
sätta stopp för en allt för stor 
grupp. 
 Under året 2015 har våra 
Masterssimmare deltagit i en 
rad tävlingar inklusive Masters 
SM som ledde till flera person-
liga rekord och pallplatser. 
 I september förra året åkte 
gruppen på ett tufft och effektivt 
träningsläger på Mallorca. 
Detta motiverade gruppen att 
återigen delta i den traditionella 
tävlingen Masters Oppet i Dan-
mark. Tävlingen blev en succé 
för flera simmare.
 Just nu tränar gruppen mål-
inriktat till Masters SM som går 
i Helsingborg den 6-8 maj.  
 Ett nytt träningsläger är 
redan bokat!
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Funktionärer! 
Hur många behövs för en simtävling?

SÖNDAGEN DEN 3 JULI:
Bygga upp arenan och iordningstäl-
lande av badet. Start från 09.00 – tills 
vi inte orkar mer. Här behövs minst 
10-13 st byggpersonal.

MÅNDAG DEN 4 JULI:
Bygga upp arenan och iordningstäl-
lande av badet. Start från 09.00 – tills 
vi inte orkar mer. Här behövs minst 
10-13 st personal + 2 st nattvakter, 
från måndag till tisdag.

TISDAG DEN 5 JULI:
Bygga upp arenan och iordningstäl-
lande av badet. Start från 09.00 – tills 
vi är klara. I morgon börja SM/JSM!!!
Här behövs minst 10-13 st personal 
+ 2 st nattvakter. 

ONSDAGEN DEN 6 JULI TILL 
SÖNDAGEN DEN 10 JULI:
Bemanningen dessa dagar när 
SM/JSM sätter igång ser i stort sett 
samma ut under alla dagarna. (Se 
listan i spalten bredvid.)

MÅNDAGEN DEN 11 JULI:
Då avgörs SM i Öppet Vatten simn-
ing nere i Motala Ström bakom 

Grand Hotel. Vi behöver här ha ca 
6-7 personal mellan 8.00-ca 20.00 
för att hjälpa till med det praktiska.

Som ni ser behövs det en hel del 
folk ca. 80 personal per försökspass 
och ca. 100 st till ett finalpass. Våra 
arbetsgrupper jobbar på för fullt 
med planering så allt flyter på som 
det ska. Men alla funktioner är inte 
tillsatta med personal än. Där jag 
kan se att det saknas folk har jag 
markerat med rött. Ni förstår säkert 
att vi är oerhört tacksamma för all 
hjälp som finns att tillgå. Om du inte 
har anmält dig till SM/JSM och nu ser 
en funktion som skulle passa dig  
anmäl dig på vår SM Medhjälpar-
lapp som bifogas detta nyhetsbrev.

Tack på förhand!  / Mats Sjöstrand

Om vi på en “vanlig” tävling behöver ca 29-32 personer för att 
klara av tävlingen så kräver ett SM/JSM betydligt fler. Vår egen 
SM-general Mats Sjöstrand ska nu försöka bena ut alla funktioner 
och förklara hur personalåtgången ser ut fr.o.m. den 3 juli till den 
11 juli. Det kommer att behövas funktionärsutbildade men även, 
som ni kan se på listan här bredvid, många andra sysslor som 
behöver sin personal.

TILL ETT TÄVLINGSPASS PÅ SM/
JSM BEHÖVS FÖLJANDE:

1 st  Tävlingsledare (SSF personal)
2 st  Bandomare (SSF personal)
2 st Starter (SSF personal)
3 st Tidtagnings/datorskötare  
 (inhyrd personal)
2 st Speakers (inhyrd personal)
3 st Informationsbyrån
2 st Kopiering (Fattas 1)
1 st Tävlingsbyrån (inhyrd personal)
8 st Tidtagare/Vändningskontrollanter  
 (utbildade) (Fattas 4-7, varje pass)
8 st Vändningskontrollanter  
 (utbildade)
1-2 st Extrapersonal i cafeterian
6-8 st Löpare, sätter upp heat- och resultat- 
 listor (Fattas 2-4, varje pass)
8-10 st Fikatält, FF kiosken, Lottförsäljning 
 (Fattas 4-6, varje dag)
2-3 st Parkeringsvakter
2-3 st Publikvärdar (Fattas 1-2)
2 st Entrévärdar (Fattas 1-2)
8-10 st Klädkorgsbärare, ålder ca  
 11-12 år (endast på finalpasset) 
1 st Klädkorgsansvarig  
 (endast på finalpasset)
3-4 st Medaljflickor/pojkar, ålder ca 11-13 
  år (endast på finalpasset)
1 st Prisutdelningsansvarig  
 (endast på finalpasset)
1 st Musikansvarig till alla inmarscher  
 och pausmusik (Fattas 1 fre-sön)
2 st VIP ansvariga
1 st Pressansvarig
2 st Glasskiosken (Fattas 2 varje pass)
2-3 st Kameramän för sändning superlive  
 på webben (Fattas 2-3 varje pass)
2 st Nattvakter (Fattas 1 ons-tors,  
 fre-lör, lör-sön.)
5-6 st Matserveringen på lunchen
5-6 st Matserveringen till middagen
1 st Tävlingsläkare (Fattas 1 alla pass)
2-3 st ”Allt i allo” som rycker in där det  
 behövs fixas saker  
 (Fattas 2 alla pass)
3-4 st  Hjälp vid dopingkontroll  
 (gäller vid 1-2 finalpass) (Fattas)


