
NKK har funnits som förening 
sedan 1919. Då med ett gäng på ett 
tiotal grabbar som ville simma i 
kapp. Tränade gjorde man i Motala 
Ström, endast på sommaren! 
 Sedan 1971 har vi bedrivit vår 
verksamhet på Centralbadet som vi 
ser som vår ”hemmaarena”. I  sim-
hallen har det genom åren funnits 
ett antal simmare som har visat upp 
sig både nationellt och internatio-
nellt. Som meriter har NKK: 1 OS-
silver, totalt 8 olympiska deltagare, 
2 VM silver och 83 SM guld.
 Idag har vi 2.000 medlemmar
och vi engagerar 1.500 av dessa 
i olika simaktiviteter varje vecka. 
Det blir ca 100 pass som ska förde-
las på vattenutrymmet tillsammans 
med badande norrköpingsbor. 

LITE FAKTA:

Valhallabadet i Göteborg
SumSim 2015 

Välkomna till ett nytt år och en ny termin inom NKK:s 
verksamhet med alla kurser och träningsgrupper. 
Nu kör vi igång med en massa nya simmare och nya 
utmaningar för alla att se fram emot. Vi hade ett mycket 
intensivt 2015 där en omorganisation inom föreningen 
varit i fokus. Om du vill få lite koll på hur långt vi har 
kommit med detta och även få en presentation av vår 
nya manager så ska du läsa detta nyhetsbrev.
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3 NKK simmare 
till landslaget!
Efter väldigt fina SM/JSM prestationer 
så blev Alexander Frost, Sara Wallberg 
och Hampus Lovinge uttagna till att 
simma med landslaget i Norge på 
Nordiska mästerskapen. Grattis!
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Vi kan summera 2015 som ett toppenbra tävlings år för NKK:s tävlingsgrup-
per. Ett SM/JSM där våra simmare prickade formen och slog en väldans 
massa rekord och tog en hel del medaljer. Bäst och mest visade vår Alexan-
der Frost som slog till och lät simmarsverige förstå vem som äger på 50 fjäril 
och 50 fritt. NKK blev fjärde bästa klubb på JSM och nionde på seniorsidan. 
 Även de något yngre simmarna gjorde mycket bra ifrån sig. Först på 
SumSim-kvalet i Jönköping där vi hade med 20 simmare. Alla dessa slog 
minst ett pers var så den totala andelen pers slutade på runt 80%, fantastiskt 
bra! Sju stycken tog sig till finalen i Göteborg där alla kämpade och fortsatte 
att göra mycket bra tider. 
 Den yngsta tävlingsgruppen hade sin största och pirrigaste tävling i 
Eskilstuna. 13 simmare åkte iväg på en tvådagars tävling där man prestera-
de på topp och tog 11 medaljer. 
 Tävlingsåret 2016 kommer bli fantastiskt inte minst för att vi har ett 
otroligt bra gäng simmare, och flera yngre på väg upp, men även för att vi  
kommer att ha ett SM/JSM på hemmaplan. 

Fjärde bästa klubb!

I slutet av 1930-talet var Björn Borg en av Europas 
bästa simmare. Han kallades Sälhunden från Peking.
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En manager!
Att vi startade med att ta ett rejält tag med en 

omorganisation berodde till stor del på att vi såg att 
vår klubbchef drog ett orimligt stort lass. Meningen 
var att tillsammans med honom forma en ny 
organisation. Nu blir det ju aldrig riktigt som man 
tänkt sig och vår PA gick rakt in i den berömda 
väggen. Styrelsen tog beslutet att behovet var stort 

att se över arbetsfördelningen och ansvarsområden. 
Mer om detta kan du läsa om på sid 3. Under denna 

process så kände PA att han ville ha en annan roll och att 
hans arbetsbelastning innan sjukskrivningen hade satt sina spår.
 Så nu hälsar vi en ny medarbetare välkommen i föreningen: Åsa 
Gårdman. Åsa kommer från 1 januari tillträda en ny tjänst i NKK på 50%
som Manager. Hon kommer då att ta över en del av Klubbchefens arbets-
uppgifter. PA Blomquist kommer att sluta sin tjänst som Klubbchef från 31 
januari. Han kommer att finnas kvar i mer undandragen roll i NKK som 
Senior Advisor.
 Här kommer en kort presentation av Åsa:

Jag heter Åsa Gårdman och är ny Manager för NKK från och med januari 2016 - 
känd för många men kanske okänd för ännu fler! 
 Jag är utbildad leg. arbetsterapeut men kommer senast ifrån Otto Bock 
Scandinavia AB i Norrköping där jag arbetat som sälj- och marknadschef.  
 Kontakt med simningen har jag främst fått genom att själv ha varit 
tävlingssimmerska under -80 och -90 talet. Jag har varit medlem i NKK sedan 
1982 och därefter har jag hunnit med att vara både tränare, styrelseledamot 
och numera förälder till Klara som simmar i B-gruppen. Genom mitt yrke har 
jag även kommit i kontakt med både handikappsimning och hydroterapi.
 Det känns oerhört roligt att ha fått den här möjligheten och det känns lite 
som att “vara tillbaka på mammas gata” eller där allting började en gång i 
tiden! Simningen ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det känns spännande 
att få vara med att driva utvecklingen och att forma framtiden för NKK 
tillsammans med alla medlemmar. Jag tror och hoppas att jag ska bidra till att 
NKK förblir den stolta och ärofyllda klubb den är, men att vi också kan bygga 
vidare och växa och bredda vår verksamhet och nå ännu fler fina framgångar i 
bassängen!
 Jag har hunnit att bli 41 år och bor med Mathias och våra två barn i Östra 
Husby på Vikbolandet. Sommartid försöker vi segla så mycket vi kan annars 
tillbringar vi den mesta tiden i simhallar eller på speedwayarenor runt om i 
Sverige. Vill du komma i kontakt med mig så nås jag på asa.gardman@nkk.se 

Hoppas att vi ses! / Åsa

Klubbchef PA 
slutar efter 35 år!
PA beslutade att efter 35 år i förening-
en sluta som klubbchef. PA ÄR NKK 
och har mer eller mindre byggt upp 
föreningen till det den är idag. Det 
kommer att kännas mycket konstigt 
utan PA närvarande på Centralbadet. 
Hans engagemang och vilja att föra 
föreningen framåt har gjort att vi idag 
är bland de 5 största simklubbarna i 
Sverige. Men allt har sin tid och nu vill 
PA ha en mer undandragen roll och vi 
är glada att han ändå kommer att vara 
vårt stöd & klippa som Senior Advisor 
i klubben i flera år till.
 PA kommer att under våren främst 
vara support till SM-Generalerna Mats 
Sjöstrand / Åsa Gårdman. En PA som 
har full koll på hur ett SM ska skötas 
och ger oss, och kommunen, order om 
vad som behöver göras för att SM-
simmarna ska trivas på Centralbadet!

Mats Sjöstrand 
tillbaka!!
Mats är, efter långa sjukskrivningar 
och många operationer, äntligen 
tillbaka på 50% i föreningen. Han är 
efterlängtad och kommer till att börja 
med vara mycket engagerad i SM/JSM 
tillsammans med Åsa och PA.



Under hela 2015 så har vi jobbat med 
att se över föreningens organisation. Vi 
startade en process där vi tillsammans 
har sett över gemensamma mål, riktlin-
jer och en tydligare arbetsfördelning 
inom föreningen. Föreningen delades 
in i 5 områden: Kansli, Kursverksamhet, 
Tävlingsverksamhet, Arrangemang och 
Café Sjöjungfrun. Processen, efter att 
ha haft ett första stormöte, var att sätta 
oss i våra respektive arbetsområden för 
att tillsammans utvärdera hur vi jobbar 
idag. Fantastiskt att se vilket engage-
mang och driv som finns i föreningen. 
Mycket har vridits och vänts på och vi är 
inte helt klara med allt ännu men mycket 
har fallit på plats. Vi låter omorganisa-
tionen ta den tid det tar och vissa delar 
tar längre tid än andra. Det är viktigt 
att vi hela tiden utvärderar så att vi kan 
förändra och förbättra. 

Under våra diskussioner i grupperna 
kom vi fram till att vi behövde:

• ha en tydlig ansvarsfördelning där varje 
område får en ansvarig som återkopplar 
både till styrelse och klubbchef. 

• ha en styrelse som är mer aktiv och 
finns tillgänglig för verksamheten i 
direkta möten.

• skapa bra strukturer och målbeskriv-
ningar för varje verksamhet.

• skapa förutsättningar för kreativa idéer 
som lyfter föreningen och skapar engage-
mang. 

• ha återkommande stormöten med alla 
verksamheter.

• hitta en manager då vår klubbchef, 
under sin sjukskrivning, flaggade för att 
trappa ner.

Om vi tar verksamhet för verksamhet
så innebär det att för KANSLI så har vi 
Annica Forslund som sköter ekonomin 
för NKK, Café Sjöjungfrun och Söderkö-
pings SS*. Hon är även kansliansvarig 
och ser till att vår support fungerar ut i 
föreningen och mot alla våra med-

lemmar. På Kansliet finns också Maria 
Winberger och Anne Björkens. Maria 
och Anne sköter all support till tävlings- 
och kursverksamheten. Ser till så att det 
administrativa runt tävlingar och arran-
gemang flyter på. Anne är även ansva-
rig för Café Sjöjungfrun.

KURSVERKSAMHETEN har Olga 
Kosovskaya som ansvarig och vid hen-
nes sida finns även Johanna Bertell. För-
utom alla simskolekurser inom NKK så 
har dessa två ansvaret för SportsCamp, 
sommarsimskolor och vår verksamhet 
att sköta Himpan under sommaren. De 
ska utbilda instruktörer och se till så att 
kursverksamheten hela tiden utvecklas. 
Olga är även tränare för den yngsta 
tävlingsgruppen E, för att lotsa dessa 
simmare in i tävlingsverksamheten.
 
TÄVLINGSVERKSAMHETEN har 
Håkan Hertzman, vår chefstränare, som 
ansvarig för att vår tävlingsdel fungerar. 
Tillsammans med de olika gruppernas
tränare ser han till att simmare utvecklas 
och hamnar på rätt nivå i vår utveck-
lingstrappa. Tävlingsgruppernas 
indelning har setts över och det har 
skapats 6 grupper från E till A och sedan 
Elitgruppen. Våra tränare i respektive 
grupp är: Elit - Håkan, A-grupp - (Mats 
Sjöstrand) Mikael Wåhlin, B-grupp - 
Mikael Wåhlin, C-grupp - Jonatan Sühl, 
D-grupp - Hanna Klipic, E-grupp - Olga 
Kosovskaya. Håkan planerar även in 
tävlingar och läger för alla grupper. 

ARRANGEMANGSGRUPPEN är helt 
ny och kommer att utvecklas under året. 
Just nu så har vi endast Mats Sjöstrand 
och Åsa Gårdman i den gruppen som 
SM-Generaler. Och PA Blomkvist med 
som support. I denna grupp så kommer 
man även ha ansvariga för all teknik som 
vi behöver för tävling och träning. Under 
hösten har vi haft ett första SM möte och 
grupper för olika ansvarsområden finns. 
Vi kommer att återkomma till er med 
mer information om SM senare. 

CAFÉ SJÖJUNGFRUN på Centralbadet 
drivs av NKK men med stor hjälp av  
kommunens dagverksamhet. Från NKK:s 
sida är Anne Björkens ansvarig och från 
kommunens Carina Edqvist. Annes 
ansvar är att se till att schemaläggning-
en fungerar, att utbudet är bra och att det 
hålls personalmöten. Personalen består 
förutom av Anne; Mia, Lena och Judith. 
Under dagtid ser Carina med personal 
till att allt fungerar och vi vet att det 
bakas massor med bullar som vi bjuder 
våra kursare på vid avslutningar. Carina 
är även med på våra personalmöten. 
Sjöjungfrun kommer under året att se 
över sitt utbud och planerar för att kunna 
erbjuda besökare mellansmålspåsar 
som man kan förboka om man vill.

Övriga verksamheter inom NKK är 
FRIENDSGRUPPEN och FÖRÄLDRA-
FÖRENINGEN. Dessa två har inte haft 
behov av någon omorganisation utan 
endast en tydligare beskrivning av 
verksamheten.

Ansvarig för FRIENDS är Gunnel 
Johnsson, som även sitter med i styrel-
sen. Friends är vårt ”öra mot marken” 
och finns för att tidigt fånga in stämning-
ar och synpunkter från alla tävlings-
grupper. 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN verkar som 
en separat förening med egen vald sty-
relse och stadgar. FF:s ordförande, 
Ulrika Engström, deltar som adjungerad 
i NKK:s styrelse. Övriga medlemmar i 
FF är föräldrar från tävlingsgrupperna. 
FF är en stödorganisation / supporter-
klubb till tävlingsgrupperna. Förutom 
egen satt årsplanering ska FF försöka att 
skapa arrangemang för både simmare 
och föräldrar som ökar sammanhåll-
ningen i klubben. FF ska ingå som en 
viktig och naturlig del i arrangemangs-
gruppen.
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*Söderköpings Simsällskap, läs mer på nästa sida
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Vår breda 
verksamhet
Varför är det så viktigt att ha en bredd inom en förening? Jo, för att det ska 
finnas plats för utövare som inte är tävlingsinriktade, att man ska kunna 
träna utan att prestera, att få motion, hälsa och välbefinnande. Inom alla 
idrottsföreningar är det viktigt att ha en stor och bred verksamhet och sedan 
hitta former för alla att utvecklas. Både utövare som motionärer och den 
grupp som med talang, vilja och driv, vill tävla. Vi måste kunna möta båda 
dessa grupper.  
 NKK satsar på en stor breddverksamhet. Vi har kurser som sträcker sig 
hela vägen från Plask & Lek, Simskola 5-7 år, Bröstsimskola 5-8 år, 
Ungdomssimning 10-14 år, Simskola för invandrar flickor, Simskola 
för nyanlända ungdomar, Kompletteringsträning för icke simkunniga 
tonåringar, Motion, Crawl- och simskolor för vuxna. Sedan har vi vår 
elit- och tävlingsverksamhet. Det är fullbokat på alla våra kurser, vilket är 
bra, då vi är den enda certifierade simskoleverksamheten i Norrköping. Vår 
elit- och tävlingsverksamhet hämtar talanger från breddverksamheten och 
våra tränare utvecklar dessa simmare till att nå sina personligt uppsatta mål.

Vår breddansvarige och tränare, 
Olga Kosovskaya utbildar och 
coachar alla våra ca 25 instruktörer 
till att jobba utifrån NKK:s ”Röda 
tråd” och Svenska Simförbundets 
”En svensk simlinje”. Vårt 
utbildningspaket för instruktörer 
är populärt och vi utbildar många 
ungdomar till ett ”första jobb” inom 
simningen. Olga, tillsammans med 
Johanna Bertell, är ansvariga för 
kursverksamheten och utvecklar 
den för att hela tiden ligga i 
framkant med de senaste rönen.

Vi är en viktig part för att säkerställa simkunnigheten och vi skulle gärna 
utveckla fler grupper inom kursverksamheten och öka antalet deltagare 
inom tävlingsverksamheten. Men det är fullt i bassängen. Vi har idag ett 
50-tal ungdomar i åldern 12-18 år som inte får plats att träna simning som 
motionsform. Vi brukar kunna trolla men när både klubben och Norrköping 
växer så får vi inte ihop det. Tyvärr...

Vad hände med 
Babysimmet?
På grund av ett renoveringsbehov av 
bassängen på Rehab (G:a Lasarettet),  
så kan vi tyvärr inte bedriva någon 
Babysims verksamhet där. Vi håller på 
att titta på olika lösingar och kostnader 
för att kunna fortsätta hyra bassängen.
Förhoppningsvis en start med Baby-
sim i fräscha lokaler hösten 2016.

Tvärsim på Centralbadet. Över 100 deltagare 
från kursverksamheten. Ett litet smakprov på hur 
det känns att tävla. Mest roligt, lite prirr och en 
hel del nervösa föräldrar :)

Söderköpings  
Simsällskap
2010 bildades SSS för att följa Svenska 
Simförbundets devis ” en simklubb, 
en simhall i varje kommun”. SSS 
verkar än så länge enbart med som-
marverksamhet i form av simskolor, 
crawlskolor för barn och vuxna. Då 
Söderköping inte har någon simhall, 
etablerade SSS ett samarbete med 
NKK, där man på så sätt kunde erbju-
da barn & vuxna även simverksamhet 
under vintertid. Av SSS drygt 300 
medlemmar återfinns inte mindre än 
150 stycken i NKK under vinter halv-
året. Ett bra samarbete som gynnar 
båda klubbarna samt kommunerna.

Råssla 
& Skärblacka
NKK utnyttjar många vattenhål runt 
om i kommunen och har återigen, 
efter önskemål från medlemmar, 
startat upp simverksamheter i Råssla 
och Skärblacka. Både för barn, ung-
dom och vuxna. Mer inormation finns 
på vår hemsida.
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Att tävla!
När man klarar av att simma 200 meter så kan man kalla sig för simkunnig. 
Men hur är det att tävla inom simning. En sport där tjejer och killar tränar 
tillsammans och tävlar på samma villkor.
Vi frågar Håkan, vår chefstränare, vad som krävs, förutom en viss talang?

 – Det absolut viktigaste är att man har ett, eller flera mål med sin idrott. 
Målen ska vara utmanande men realistiska Och framför allt komma från en 
själv. Inte från vad tränare, föräldrar eller annat folk runt omkring tycker. 
Tränaren kan självklart vara behjälplig vid målsättningen, men om simmaren 
inte själv har drivet att utvecklas, så kan det aldrig bli bra i slutänden.

Det här med utvecklingssteg eller trappa som som finns inom NKK:s 
tävlingsverksamhet hur fungerar den?

 – Inom NKK har vi en utvecklingstrappa, där man beroende på ålder och 
kunskap flyttas uppåt i systemet. Tävlingsverksamheten består av 6 grupper. 
Första steget efter kursverksamheten är vår E-grupp. Efter sommaren tas det 
ut simmare, som tidigare varit med i Guldfiskarna, för att skapa en ny E-grupp. 
Den brukar bestå av 12-16 simmare. I E-gruppen simmar man 3 ggr/vecka. 
Man har dessutom landträning 1-2 ggr/vecka. Sedan utökas träningen ju högre 
upp i grupp systemet man kommer. Högsta steget är Elitgruppen. Den består 
just nu av 11 simmare. Här tränar man i ett periodiserat system 7-10 simpass 
och 2-4 styrkepass/vecka. På samma sätt trappas tävlingarna upp, från lite 
mindre lokala tävlingar till större och längre bort. När man är på Elit och 
A-gruppsnivå får vissa även känna på den internationella miljön. Dels på läger 
men även på utlandstävlingar. 

Har träningen förändrats tycker du?

 – Simningen har under mina 36 år som tränare haft en utveckling liknande 
evolutionen, dvs. gått från vattnet mot allt mer på land. Den stora förändringen 
de sista 10-15 åren är att det tränas mycket mer land- och styrketräning. 
Utvecklingen av bålstyrka och stabilitet är en jätteviktig detalj i det hela. En stor 
förändring sedan 70-talet har varit den styrda fartnivån på simpassen. Förr 
handlade mycket om mängd. Passen låg mellan 6.000-10.000 m och farterna 
var relativt låga. Numera gäller det att jobba på rätt fart vid rätt tillfälle. I 
Elitgruppen kör vi sällan över 6.000 m när vi tränar kondition. Däremot tränar 
vi på rätt nivå och när vi har kvalitetsträning så är det verkligen HÖG kvalitet. 
Teknikträning är ju viktig på alla nivåer. När man kommer i puberteten så bör 
konditionsbiten ökas markant. Kvalitetsträningen blir sedan viktigare med åren.

Tack för dessa svar Håkan!

NIU utbildning & 
vattenutrymmet
Till Norrköping så har NKK fått en 
nationellt godkänd så kallad NIU ut-
bildning inom simning. Detta tillsam-
mans med Fria Läroverken. Vi tror 
och hoppas att en sådan utbildning 
kommer att få våra egna elitsimmare 
att stanna kvar längre i föreningen och 
i Norrköping. Men tyvärr, som det ser 
ut idag, får inte dessa simmare plats 
på Centralbadet utan blir hänvisade till 
Skärblacka av kommunen. En simhall 
som vi redan åker till för att få ihop vår 
vattenträning. Två gånger / vecka åker 
vi med 40 simmare till Skärblacka för 
att träna. Av de 3 h som det tar sig att 
ta sig fram och tillbaka + ombyte är 
endast 1,5 h ren sim tid. Lång tid för 
skolbarn. Och inte alls okej för NIU 
eleverna. Vi tror att en ny simhall skulle 
kunna öka antalet simmare att söka till 
utbildningen. Även att få våra egna elit-
simmare att stanna kvar längre i fören-
ingen pga. mycket bättre tränings-
möjligheter. 

SÖMN & TRÄNING
Att sova är oerhört viktigt för att 
kunna återhämta sig. Det är under 
djupsömnen som kroppen reparerar 
och bygger upp muskler m.m. Som 
tränande ungdom behöver man ca 
9-10 timmars sömn per natt, medan 
en medelålders individ behöver ca 
7-8 timmar per natt. Individer som 
tränar väldigt hårt och mycket 
behöver mer sömn. Om man inte  
uppfyller sömnrekommendationerna 
på natten kan man sova ca 1 timma 
på eftermiddagen :)

Zzz



Att simma är ju inte bara livsviktigt utan en 
härlig motionsform som man kan hålla på med 
länge. Men hur ska man tänka när man väljer 
och vad finns det för kurser att gå inom NKK:s 
verksamhet? Olga, som är ansvarig för hela vår 
kursverksamhet, får svara:

 – När man väljer simskolekurser för sina barn är det viktigt 
att utgå från barnets förkunskaper och inte från kursens mål. 
Detta för att varje simmare ska trivas och utvecklas tillsam-
mans med sin grupp utan att känna att kursens nivå är för lätt 
eller för svår. Om nivån är för svår finns det en risk att barnet 
tappar motivation och glädje. Utmaning är också en viktig del 
i utvecklingen och barn som inte får utmaning på simlektioner 
tappar oftast intresse till simningen. 

Hur fungera egentligen Svenska Simförbundets Simlinje 
och vad är det?

 – NKK bygger sin verksamhet på Svenska Simförbundets 
Simlinje som innehåller en utvecklingstrappa. Den är fram-
tagen för att hjälpa föreningar att arbeta med en optimal och 
långsiktig utveckling. Simlinjens trappa baserat på erfarenhet, 
forskning, framtidsanalys och internationella modeller och 
fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en 
simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot 
elitidrott eller motion och hälsa. 
 
 – NKK:s simskola innehåller 8 steg som bygger på varan-
dra. 1) Baddaren 1 - första steg till att kunna simma och älska 
vattnet. Denna nivå utvecklar och skapar en positiv relation till 
vattnet. Här jobbar vi mycket med vattenvana och vattenlek. 
2) Baddaren 2 är andra steg i vår simskoleverksamhet. Steget 
handlar om lekfull inlärning och rörelseglädje. Här lär man sig 
flyta utan hjälpmedel och skapa glidet framåt. Steget inriktar 
sig på att utveckla de första simtagen. 3), 4) Pingvinen 1 & 2 

är tredje och fjärde steg  i vår verksamhet som också bygger 
på varandra. Dessa steg handlar om aktiv inlärning av bröst-
sim, crawl och rygg samtidigt som simmarna får ännu bättre 
vattenvana genom att testsimma i 25 metersbassängen. 
5) Hajen 1 är en femte steg och inriktar sig mest på att 
utveckla en effektiv teknik i bröst, rygg och crawl. I Hajen 1 
testar simmarna även på fjärilsimmet. 6) Hajen 2 är ett sjätte 
steg i vår simskoleverksamhet och är den första simskolekurs-
en som har två lektioner per vecka. En lektion som inriktar 
sig på teknik och inlärning och går i undervisningsbassängen 
och andra lektion som bygger på den första och går i 25 
metersbassängen där simmarna utvecklar sin teknik och 
tränar på att orka simma längre sträckor.  I Hajen 2 tar man 
för första gången ett simkunnighetsmärke Vattenprovet. 7), 8) 
Medley Teknik & Medley Teknik Fortsättning är påbyg-
gnads kurser efter Hajen 2. Simmarna som går i dessa grup-
per utvecklar färdigheter i alla fyra simsätt och tränar på att 
klara av olika distanser med regelrätt simning. 

Forstättning på nästa sida.
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Hur ska man tänka när 
man väljer simskolekurs?



Om barnet är lite äldre vad finns det då för kurser?

 – När barnet har passerat förbi 12 år och klarat simskolans 
sista steg, Medley Teknik Fortsättning, är man välkommen 
att fortsätta sin utveckling i Valen Yngre & Valen Äldre. Här 
utvecklar simmarna sin teknik, styrka och kondition. Nivåerna 
inriktar sig på träning och bygger upp en bra relation och 
glädje till simidrotten. 

 – Det finns fler kurser inom NKK som är anpassade för lite 
äldre barn. Barn som är 9 år gamla och behöver lära sig 
simma kan börja på vår nya simskolekurs som heter 
Nybörjarsimskola 9 år & äldre. Denna nivå utvecklar 
barnets vattenvana och ger kunskaper i första simtag. 

 – En annan kurs som heter Hajen 1, 10 år & äldre är 
en kurs för barn som kan simma en 25 m valfritt simsätt 
och vill lära sig bättre teknik i crawl, rygg och bröst. 

 – Kursen Skolsim fokuserar sig på att utveckla 
elevernas vattenvana och ge simkunskaper för 
att man ska känna sig trygg i vattnet och vara 
simkunnig samt klara Vattenprovet. Denna sim-
skola inriktar sig mest på skolelever, invandrar-
flickor och nyanlända. 

Vad finns det om man är vuxen då och inte känner 
sig så trygg i vatten?

 – I vår kursverksamhet kan man också hitta en simskola 
för vuxna – Vuxensimskola. Målet med denna kurs är att 
utveckla vattenvana och lära sig simma, allt från 10 m och 
längre beroende på simmarnas ursprungliga simfärdigheter 
och kunskaper.

Vanlig simskola då? Finns den bara på sommaren i sjöarna?

 – Nej då, parallellt med vår simskola som bygger på 
simlinjen och utvecklar simmarnas kunskaper i alla simsätt 
har vi en traditionell simskola på lördagar som fokuserar på 
bröstsim och märkestagning. Denna simskola är uppbyggd i 
fyra steg: 1) Simskola, 2) Teknikskola 1, 3) Teknikskola 2, 
4) Teknikskola 3. Märken och märkestavlor finns att köpa 
på Café Sjöjungfrun.

Tack Olga! Då tror jag att vi har fått svar på våra frågor.
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Förkunskaper till 
varje simskolekurs 

beskrivs noggrant på 
vår hemsida. 

Man kan också få 
hjälp genom att ringa till 

NKK kansli där vår 
kunniga personal 

förklarar och hjälper 
till med anmälan. 
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IDROTTSARENOR(A)?
NKK tycker att alla diskussioner och förslag som gäller ökat vattenutrymme 
i Norrköping är bra. Under femton års tid har vi med jämna mellanrum lyft 
frågan med kommunen. För hela 13 år sedan diskuterade vi ett förslag med 
tak på utebassängen. För ca 2 år sedan presenterade vi, av oss framtagna 
ritningar på en utbyggnad av Centralbadet för kommunen. Detta kunde vara 
en relativt snabb lösning på ökad vattenyta och ett sätt att säkra att vi i alla fall 
har tillgång till vatten när gamla bassängen inte går att lappa och laga längre. 
 Men, vi väntar med spänning på redovisningen av den senaste utred-
ningen om olika idrottsarenor som kommunen arbetar med. Vi har vår vision 
klar! Vi hoppas att kommunen kommer att bygga en multisportarena och i 
denna en stor modern simhall. 
 Med en större anläggning kommer vi kunna se till att allt fler barn tidigt 
blir simkunniga, icke simkunniga barn betyder fler olyckor! Det kan även 
betyda icke godkända betyg. Allt detta leder till en hel del andra insatser 
som kostar pengar för kommunen. Med en stor modern simhall kommer vår 
förening inte bara att kunna erbjuda simning som träningsform utan förhopp-
ningsvis även simhopp, konstsim samt vattenpolo. Vi ser oss även kunna 
erbjuda en handikapps verksamhet, vilket vi helt saknar idag. Vi vet att behov 
finns. En stor möjlighet finns också att öka samarbetet med andra föreningar, 
då multisportandet ökar och allt fler vill träna/motionera i olika former. 
 Om vi ser till folkhälsan så är simning en utmärkt träningsform, för alla, 
i alla åldrar!  

SISTA TÄVLINGS-
TILLFÄLLET 
INFÖR OS I RIO
Nu är det dags igen, senast vi hade 
ett arrangemang av denna storlek var 
2012. Om ni var med då, så minns ni 
säkert både hur roligt och givande det 
var. Nu hoppas vi att vi ska kunna locka 
er, både gamla och nya medlemmar, 
att vara med även denna gång. För det 
är verkligen en upplevelse att vara 
med och se Sveriges bästa simmare 
på nära håll. Och för klubben är det ett 
fantastiskt tillfälle att få visa upp oss som 
en duktig arrangör. Men framför allt 
så är det givande när så många jobbar 
tillsammans mot samma roliga mål. 

Boka in SM-veckan 6-13 juli. Vi kommer 
att vara i behov av medhjälpare till en 
hel massa funktioner som: 

nattvakter, publikvärd, sponsorvärd, 
pressvärd, entré- och parkeringsvakt, 
försäljning av fika, glass & lotterier, 
tävlingsbyrå, löpare, kopiering, 
prisceremonier, klädkorgar, 
inmarscher, resultatservice, 
hjälp vid matserveringen, fika till 
funktionärer o.s.v. samt givetvis 
tävlingsfunktionärer.

Hör av dig till kansliet och anmäl dig 
att hjälpa till!

smsimning2016@nkk.se


