
 

 

 

Norrköpings Kappsimningsklubb | Badhusvägen 4, 603 50 Norrköping | 011-10 22 40 | kansli@nkk.se nkk.se 

Föräldraengagemang 
Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är 
tävlingssimmare i NKK. 

Det är många i NKK som frivilligt lägger ner mycket tid och engagemang på att barnen/ungdomarna 
ska få en meningsfull fritid. Du som förälder har en viktig roll i klubben, att bidra med ett engagemang. 
Det är därför viktigt att dra sitt strå till stacken. Föräldraengagemanget är nämligen en förutsättning för 
klubbens överlevnad. Det är mycket som behövs för en fungerande verksamhet och utan din hjälp så 
fungerar inte klubben. 

Målgrupp och syfte 
Målgrupp för detta dokument är de familjer som har barn som deltar i NKK tävlingsverksamhet i 
simning.   

För att NKK ska kunna verka som förening och utveckla ditt barn både i och utanför bassängen 
behövs alla föräldrars engagemang. Detta engagemang är en livsnödvändighet för klubbens ekonomi 
och för att simmarna ska kunna få tillgång till en meningsfull verksamhet. 

Syftet med detta dokument är att informera om vad du som förälder behöver bidra med i föreningen. 
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NKK:s tävlingsverksamhet för:  
Simmare 
Vi vill i klubben ha en miljö där man kan känna sig trygg och sedd, där man både respekterar och 
respekteras, där man känner gemen-skap och glädje. Det måste vi göra tillsammans. Tränare, 
simmare och föräldrar. Att delta i NKK är något positivt för ditt barn. 

• Ditt barn deltar från första dagen i en viktig gemenskap tillsammans med tränarna och andra 
barn med samma intresse. 

• Ditt barn får viktig motion som behövs för att må bra och för att orka med skolarbetet. 
• Ditt barn får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig själv och 

andra i tävlingar. 
• Ditt barn får lära sig ta eget ansvar, på träning och tävling. 
• Ditt barn får vara en del i en grupp där man känner gemenskap och där man får lära sig att 

respektera andra och sig själv. 

Förälder 
Om tränarna ansvarar för ditt barns utveckling i verksamheten så har du som förälder har en viktig roll 
genom att: 

• Peppa och uppmuntra simmaren att glädjas åt den personliga utvecklingen. 
• Skjutsa till träningar/tävlingar om det behövs 
• Hjälpa ditt barn med planering och koordinering av aktiviteter. 
• Hjälpa simmaren att ha en bra kosthållning. 
• Ha en öppen dialog med tränaren. 
• Delta i föräldramöten för att ta del av info från tränaren och NKK. 
• Bidra med engagemang och klubbinsatser (se sid tre) i NKK. 

 

Tänk på att… 
…funktionärsutbildningar genomförs regelbundet i NKK. Det innebär inte att man måste vara 
funktionär vid tävlingar, men man ska kunna de regler som gäller för sitt barns tävlande. 

…inför varje nytt kalenderår kan du som förälder själv välja vad du vill hjälpa till med i föreningen. 
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Stabil ekonomi 
Det är mycket som behövs för en fungerande verksamhet och  

en av de viktigaste förutsättningarna är att klubben har en stabil ekonomi. NKK har stora utgifter för 
tävlings/lägerverksamheten och för att kunna hålla medlems- och träningsavgifter på en skälig nivå 
behövs externa intäkter. Möjlighet till externa intäkter får vi bl.a. genom sponsring från företag samt via 
tävlingar vi ordnar.  

Här behövs föräldrars hjälp!  

NKK:s policy 
För att få en rättvis fördelning av ideellt arbete och för att försäkra oss om att vi har tillräckligt med 
funktionärer och aktiva i styrelse och arbetsgrupper nu och i framtiden så lyder policyn kring 
föräldramedverkan enligt följande: 

För att få ta del av de subventioneringar NKK står för så ska: 

•  Varje familj ställa upp med 20 timmar för sitt barn under ett verksamhetsår. 
•  För varje tävlingsaktivt syskon i familjen ska varje familj dessutom ställa upp med ytterligare 

10 timmar under ett verksamhetsår. 
• Respektive förälder tar själv ansvar för att vid eventuella förhinder ordna så att någon annan 

tjänstgör enligt upprättat schema. 
• Minst en förälder per familj ska genomgå en funktionärsutbildning. 
• Aktiva mastersimmare bidrar med 10 arbetstimmar per år.  
• För aktiva simmare som fyllt 20 år behöver den aktive eller dess föräldrar bidra med 10 

arbetstimmar per år.  Även simmaren själv (under 20 år) kan bidra med klubbinsatser. 
Simmare under 15 år kan också bidra men då endast med lämpliga uppgifter anpassande för 
åldern. 

Planeringen för klubbinsatserna presenteras av kansliet inför varje nytt kalenderår. Alla ges möjlighet 
att frivilligt anmäla sig på valda insatser. Efter detta så delas de insatser som är kvar ut till dem 
föräldrar som inte frivilligt anmält sig. 

Anmälan av klubbinsatser gör du under länken ”klubbinsats” på www.nkk.se eller genom kontakt med 
NKK:s kansli, kansli@nkk.se eller tel: 011-10 15 40 

Eventuella undantag från ovanstående krav på klubbinsatser beviljas av klubbchefen eller/och 
styrelsen. 
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Vad är en klubbinsats? 
En klubbinsats är att hjälpa till som: 

• Funktionär vid interna tävlingar 
Under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen. 
(Ett tävlingspass = 4 timmar) 

• Funktionär vid externa tävlingar 
Under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen vid externa tävlingar där NKK 
har ett åtagande att bidra med funktion-ärer. (Ett tävlingspass= 4 timmar) 

• Matpersonal 
Matlagning under en måltid vid tävling eller hjälpa till med maten på läger vid förfrågan. 
(Arbetstiden är det som räknas.) 

• Chaufför 
Köra utanför distriktet till en tävling eller läger på NKK:s förfrågan. Detta innebär att körtiden 
får räknas som 4 timmar, under förutsättning att man anmält sig och står noterad som ”skjuts” 
på tävlings PM och att minst 3 simmare får plats i bilen. Skärblacka-körning räknas som 2 
timmar. 

• Ledare 
Vid tävlingar och på läger kan man på förfrågan från NKK få hjälpa till som ledare. 
(Arbetstiden är det som räknas.) 

• Styrelse eller arbetsgruppsuppdrag 
Närvara och aktivt delta vid protokollförda möten i NKK / FF / ÖSF styrelse eller i de 
arbetsgrupper som finns tillsatta av styrelsen. (Mötestiden är det som räknas.) 

• Bygga & Riva 
Vid uppbyggnad eller nedmontering av tävlingsområden inför stora arrangemang. (Arbetstiden 
är det som räknas.) 

• Sponsring/reklamintäkter 
Hjälpa till med ekonomiska intäkter. Ex. Sponsorsimmet, eller ordna en annan sponsring / 
reklamintäkt, varje 1000 kr till NKK = 4 timmar 

• Badshopen 
Bemanning av Badshopen. Hjälpa FF att hålla den öppen. (Arbetstiden är det som räknas.) 

• Utbildningar 
Delta i utbildningar som t ex tävlings / distriktsfunktionär, vid regelsymposium eller annan 
simförbundsutbildning. (Mötestiden är det som räknas.) 

• Övrigt 
Någon annan uppgift som NKK:s styrelse bedömer vara likvärdig för tidsrapportering, t ex 
Fadderverksamhet, Friends-arbete. (Arbetstiden är det som räknas.) 

 

Tänk på att… 
… du kan hjälpa till med att t.ex. hitta sponsorer/företag som är villiga att göra kontantinsatser 
och/eller lämna andra bidrag som kan hålla nere kostnaderna. Ett bra tillfälle till detta är exempelvis 
Sponsorsimmet som arrangeras en gång per år. Du får både in timmar på ditt Klubbinsats konto OCH 
pengar in på ditt barns simmarkonto!! 
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Hur många personer behövs det till en simtävling - ett 
pass? 
NKK arrangerar/deltar i ett stort antal tävlingar, c:a 40 / år. Dessa tävlingar är viktiga för barnen och 
ofta är det just tävlingarna under året som stimulerar barnen till att lägga ned all den tid på simträning 
som de faktiskt gör. 

Dessutom bidrar våra hemmatävlingar till nödvändiga intäkter till klubben. Många av de uppgifter som 
kommer med tävlingar och resor är sådana att om dessa inte utfördes med ideellt arbete så skulle 
ekonomin snabbt gå under. 

Exempel:  
Arrangemang av NUSS (Nordiska ungdomssimspelen) 

För att tydliggöra det som utförs av föräldrar och andra frivilliga kommer här en lista över de funktioner 
och uppgifter som utförs i samband med tävlingar i hemmabassäng:  

Inför tävling: 

o ”Rigga” tävlingsutrustning. Det innebär några timmars arbete för 3-4 personer med att sätta 
upp och installera datorer, tidtagningsanordningar, speakersystem mm. 

o Ta fram startlistor, fixa fika åt funktionärerna, ordna priser mm. Totalt ca 30 timmar. 
o Under tävling, per pass: 
o Tävlingsledare (1) 
o Biträdande tävlingsledare (1) 
o Starter (1) 
o Bandomare (25:a: 2, 50:a: 4) 
o Tidtagare (8) 
o Vändningskontrollanter (8) 
o Vändningskontrollantledare (2 st) 
o Ev. måldomare (2-3 st) 
o Reserv (1) 
o Speaker (1) 
o Hantering tid datorer (2) 
o Tekniskt ansvarig (1) 
o Prisutdelare (1) 
o Tävlingsbyrå (2) 
o Nattvakter.(2) 
o Matpersonal vid de fall vi serverar frukost, lunch eller middag. 

Efter tävling: 

o Nedmontering och ihopsamling av all utrustning 

Om man undantar riggning / avriggning / matpersonal så summerar ovanstående upp sig till att det 
behövs ca 35 personer för att genomföra ETT tävlingspass! 

 

Tänk på att… 
… att det faktiskt är roligt att hjälpa till, både socialt och praktiskt, på olika sätt i klubbens aktiviteter  
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Konsekvenser för familjer som inte genomför 
klubbinsatser i tillräcklig omfattning 
Vi hoppas att vi i detta dokument tydligt påvisar att din hjälp krävs för att NKK ska kunna fortsätta driva 
den fina verksamhet vi har idag. 

De familjer som inte är beredda att bidra med klubbinsatser enligt NKK:s policy, erhåller ingen 
subvention vid tävlingar / läger eller andra arrangemang som NKK subventionerar. 

(Undantag från detta fattas av NKK-styrelse efter samtal med simmare / förälder.)  

Om du hjälpt till mycket! 
Vid ytterligare engagemang utöver dina 20 timmar finns en stege med följande återbäring på 
träningsavgifterna. Totalt 40 timmar ger 600 kr till simmarkontot, totalt 60 timmar ger 800 kr samt totalt 
80 timmar ger 1 000 kr. 

Med vänlig hälsning NKK 


