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POSITIVT BESKED OM NY BASSÄNG 

NKK bjöd in och har nu träffat politiker i Norrköpings Kommun för att höra 

hur arbetet fortskrider kring behovet av en ny simhall. Beskedet som gavs är 

att det i dagarna påbörjas en projektering där sedan en arbetsgrupp ska 

bildas, vilken vi får inbjudan till, för att utreda och ta fram kriterierna och 

önskemålen om hur en tillbyggnad på Centralbadet kan se ut.  

En helt ny arena ligger långt fram men det som är aktuellt och förväntas bli, 

är en tillbyggnad utmed E22:an med en 50m bassäng inomhus. Som alltid är 

det svårt att sätta en tidsram men om allt går som det ska bör vi ha en ny 

bassäng på plats innan 2020! 

Det här känns jätteroligt tycker vi i NKK. Vi kommer att fortsätta arbeta tätt 

med kommunen och lovar hålla er underrättade med vad som sker. 

 

”Mer vattenyta är en förutsättning för att 

kunna utveckla vår verksamhet på det sätt som 

vi vill.” – Åsa Gårdman, klubbmanager 

BESTÄLLNING ARENA 

I vårt samarbete med ARENA ingår möjligheten att få handla produkter via 

ARENA:s webshop till rabatterat pris. För att du själv och NKK ska få rabatt 

måste du logga in med uppgifterna här nedan. Observera att du inte får 

ändra lösenord! 

Logga in på www.swimstore.se  

Uppe i högra hörnet väljer du Logga in och skriver där  

användarnamn = arenaorder@gmail.com 

Lösen= NKK1919 

 

Lycka till med dina köp! 

INFO FRÅN FF 

Vårens säljaktivitet att sälja 

kakor är avslutad och det blev 

ett bra resultat. Hela 

12 000:- i förtjänst som kan 

användas till roliga aktiviteter 

framöver! Bra jobbat! 

Under Arena Knattecup 

hade vi mycket bra försäljning 

i vår FF-shop vilket innebär 

att den nu fylls upp med nya 

ARENA artiklar. 

Träningsdräkter, glasögon, 

badmössor och T-shirts finns 

nu på lager.  

Välkomna!/FF 

 

 

 

 

 

ARENA är vår nya leverantör av 
klubbprofilkläder. För mer info besök 
www.swimstore.se. 

http://www.swimstore.se/
mailto:arenaorder@gmail.com


SPONSORSIM OCH KLUBBKVÄLL 24 MAJ 

Nu är sponsorjakten igång! Sponsorsimmet är en tradition i NKK sedan 

många år och har en stor betydelse för klubbens ekonomi. Under 1 timme 

simmar simmarna så långt de hinner och beroende på hur många sponsorer 

man lyckats skaffa, drar man in X antal öre per simmad meter. Sponsorer 

kan vara både företag eller privata sponsorer. Viktigt att komma ihåg när ni 

jagar sponsorer är att ni inte siktar för högt. Det är svårt att få stora företag 

att vara med men de lite mindre har ofta en bättre möjlighet och en vilja att 

stödja idrotten. Fråga runt där du bor - ICA, kvarterskrogen, frisör, 

bilverkstad mm.  

Blanketter/sponsoravtal finns på nkk hemsida http://www.nkk.se/allt-om-

nkk/dokument/   

 

KLUBBKVÄLL, ”SAVE THE DATE” 

I samband med sponsorsimmet (se ovan) planerar vi en klubbkväll. Våra 

lokala samarbetspartners är inbjudna för att finnas på plats med fina 

erbjudanden så ta chansen att komma och träffa deras representanter på 

plats. Cafeterian är öppen så passa på att ta en fika eller lättare måltid på vår 

fina uteservering.  

Inbjudna företag är: 

Stjärnkliniken, Optiker Persson, Ögonlasern i Norrköping, Duosec alarm, 

ARENA, ICA Ljura, Kontorab, JobMeal, Nelins konditori, PAUS, Office, 

KG Hjelmgrens och Westerbergs fastigheter. 

 

Välkomna till en trevlig kväll med NKK! 

 

       

 

 

 

 

Starten vid sponsorsimmet 2016 
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