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 Dågordning  
Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 19 mars 2020 19.00 

1.     Mo tets o ppnånde. 

2.     Fåststå llånde åv ro stlå ngd fo r mo tet 

3a.   Vål åv: ordfo rånde fo r mo tet. 

3b.   Vål åv: sekreteråre fo r mo tet. 

4.     Vål åv 2 protokolljusteråre, tillikå ro strå knåre. 

5.     Mo tets stådgeenligå utlysånde. 

6.     Fåststå llånde åv dågordning. 

7a.   Styrelsens verksåmhetsberå ttelse fo r verksåmhetså ret 2019. 

7b.   Styrelsens fo rvåltningsberå ttelse (bålåns- och resultåtrå kning) 

           fo r rå kenskåpså ret 2019. 

8.      Revisorernås berå ttelse o ver styrelsens fo rvåltning under 

           det senåste verksåmhets- och rå kenskåpså ret. 

9.      Frå gå om ånsvårsfrihet fo r styrelsen fo r den tid revisionen åvser. 

10.    Fåststå llånde åv medlemsåvgifter. 

11.    Fåststå llånde åv verksåmhetsplån och budget fo r kommånde 

            verksåmhets- och rå kenskåpså ret. 

12a.  Vål åv fo reningens ordfo rånde fo r en tid åv ett å r. 

12b.  Vål åv tre styrelseledåmo ter fo r en tid åv två  å r. 

12c.  Vål åv 2 suppleånter i styrelsen med fo r dem fåststå lld turordning fo r en tid åv 1 å r. 

12d.  Vål åv minst en revisor såmt revisorssuppleånt fo r en tid åv ett å r. 

            ( I dettå vål få r inte styrelsens ledåmo ter deltå. ) 

12e.   Vål åv minst två  ledåmo ter i vålberedningen fo r en tid åv ett å r. 

             En åv ledåmo ternå utses till ordfo rånde. 

13.     Behåndling åv styrelsens propositioner och i rå tt tid inkomnå motioner. 

14.     Å rsmo tets åvslutånde. 

             Prisutdelningår: 

             Vål åv ”Bå stå Kåmråt”, sker genom sluten omro stning. 

• Bå stå Kåmråt 

• Go te Nilze ns minne 
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Vi inleder med ått gråtulerå NKK till 100 å r 
och kån konståterå ått 2019 vårit en positiv 
vå ndning inte minst ekonomiskt vilket 
nu ger fo rutså ttningårnå ått investerå i NKK 
Stråtegi 2020-2025 och vå r vision : 

”Simning för alla efter egna förutsätt-
ningar och på lika villkor, samt vara 
öppna för att utveckla nya områden 
inom simidrott”.   

Vi konståterår ått visså områ den funge-
rår medåns åndrå beho ver ses o ver såmt ått 
vi stå r info r utmåningår info r kommånde 5      
å rs period.   

Styrelsens uppdråg å r ått beredå olikå frå -
gor, fo rvåltå de beslut som å rsmo tet fåttåt, 
ledå fo reningens stråtegiårbete såmt repre-
senterå fo reningen i olikå såmmånhång.  

2019 vår 7 åv 9 styrelsemedlemmår nyå fo r 
å ret och det hår vårit en brå mix 
och energi med en åktiv styrelse som vill 
fråmå t och ser mo jligheter fo re hinder. Vi 
hår håft 12 styrelsemo ten och det dubblå 
åntålet årbetsmo ten inom olikå områ den 
och projekt. Som styrelsemedlem engågerår 
mån sig mellån 50 - 300 timmår per å r och 
vå r åmbition å r ått vårå en åktiv och dri-
vånde styrelse.  

Milstones fo r 2019 hår vårit ått  

• uto kå våttenutrymmet 

• 100 å rs jubileum  

• implementerå NKK 3.0  

• NKK stråtegi 2020-2025 

• Skåpå bålåns i ekonomin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fokus hår vårit ått skåpå utrymme och 
rekryterå en klubbchef. Vi å r glådå ått 
kunnå presenterå Kåtårinå Nymån som till-
trå der som klubbchef februåri 2020. Med en 
månåger i spetsen å r må let ått orgånisåtion-
en skå så ttå sig såmt vårå ruståde fo r strå-
tegi 2020-2025.  

Vi ser fortsått fråm mot en åktiv styrelse 
som kån vårå med och drivå NKK såmt si-
midrotten i Norrko ping till nå stå nivå .    

 

 

Ordfo rånde hår ordet 

 

Värdegrund 
 
NKK:s målsättning är att vara en professionell förening med posi-
tiv anda, där alla ska känna glädje och trygghet samt behandla 
varandra med respekt.  
Medlemmarna ska känna gemenskap och stolthet över att tillhöra 
NKK samt vara goda föredömen för varandra och omvärlden. 



 

För å ret utmå rkånde årrångemång vår Sum-
Sim & 100 å rs jubile et. Årrångemång å r fo r 
NKK en viktig pusselbit fo r NKK:s fortsått ut-
veckling   och såmmånhå llning, vi beho ver så -
kerhetsstå llå ått vi hår minst ett sto rre år-
rångemång per å r tex NUSS, Sum-Sim, 
SM såmt ått vi utvecklår egnå efterfrå gåde år-
rångemång som vi kån drivå och utvecklå med 
lo nsåmhet tex open wåter, swimrun, motions-
lopp eller ånnåt och inte rå ds ått utvecklå dem 
tillsåmmåns med fo r årrångemångets pås-
sånde pårtner.    
  

Sum-Sim, på  kort vårsel enåde vi fo reningen 
och genomfo rde ett årrångemång åv vå rlds-
klåss (enligt vå rå beso kåre, mediå, tå vlånde 
fo reningår och simfo rbundet). Vi tåckår ållå 
som engågeråt sig och gjorde dettå till en 
succe , inte minst vå r årrångemångs generål 
Måts Sjo strånd som med rutin och erfåren-
het så g till ått vi sått pricken o ver ”i”.   
 

NKK:s 100 års jubileum, gick åv ståpeln 
den 7:e september på  100:å rs dågen i pås-
sånde lokåler på  reståurång VY med utsikt 
o ver stro mmen då r historien en gå ng bo rjåde. 
Vi firåde såmtidigt Kåppisringen 75 å r då r 
mycket åv NKK:s historiå befinner sig. Kvå llen 
bjo d på  en inblick i NKK:s utveckling, historiå 
och betydelse fo r idrottsståden Norrko ping.    
 

”Tack alla som engagerat sig och gjort 
detta möjligt tillsammans är vi starka!”  

 

Kursverksamheten, vi hår i grunden en 
certifieråd verksåmhet fo r simkunnighet och 
bå stå produkten på  mårknåden.  Vi hå ller en 
ho g kvålite  med utbildåde instrukto rer under 
må ngå å r hår vi håft en nåturlig tillvå xt med 
god fyllnådsgråd och mårknådsåndel. Vi å r 

den endå leverånto ren åv simidrott i Norrko -
ping med omnejd då r mån hår mo jligheten ått 
utvecklås inom simidrottens å dlå konst på  
o nskåd nivå . Intresset fo r simidrott i Sverige 
å r mycket stort och vå xer i ållå å ldrår inte 
minst i segmentet ungdomår och vuxnå som 
vill fortså ttå sim-trå nå fo r hå lsån och gemen-
skåpen.  

En fråmgå ngsrik kursverksåmhet & bredd-
verksåmhet å r den viktigåste pusselbiten fo r 
NKK skå kunnå drivås och utvecklås i enlighet 
med vå r stråtegi och vision. Vi hår en fortsått 
o kåd konkurrens frå n privåtå åkto rer såmt ått 
såtsningen på  simkunnighet i utsåttå grupper 
frå n kommun och lå nsstyrelsen kråftigt mins-
kåt vilket stårkt bidrog till få rre bårn i verk-
såmheten 2019 jmf med 2018. Vi hår tåppåt 
mårknådsåndelår, fyller inte vå rå grupper och 
åvviker då rmed stårkt frå n budget.  

Vi beho ver investerå i mårknådsfo ring och 
kommunicerå vå r verksåmhet tydligåre. Vi 
må ste utvecklå produktutbudet i breddverk-
såmheten såmt hur initierår vi ett fruktbårt 
såmårbete med kommunen och å ven vå rå pri-
våtå ”konkurrenter/kollegor”. Dettå å r en del i 
stråtegi 2020-2025, då r kurs & breddverk-
såmheten å r den viktigåste pusselbiten fo r till-
vå xt så vå l ekonomiskt som verksåmhetsmå ss-
igt. En fo rutså ttning och ryggråden i vå r kurs 
& breddverksåmhet å r vå rå instrukto rer och 
en ånsvårig motor som driver utvecklingen 
och den dågligå verksåmheten.  

 

– Tack till Er alla! 
 

 
 

”Vår väg är inte bara mjukt gräs, det är en 
bergstig med massor av vassa stenar.  

Men den går uppåt framåt mot solen”  ” 
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Tävlingsverksamheten, vi hår en fortsått 

ho g kvålite  i vå rå grupper och preståtions 

må ssigt hår vi håft en fin utveckling å ven om 

vi resultåtmå ssigt inte nå tt vå rå må l fullt ut fo r 

2019.  

Vi å r inne i ett generåtionsskifte med ett nå got 

få rre simmåre å n o nskåt. Byggåndet åv en ny 

generåtion å r i fullgå ng, vi hår ett brå 

tryck underifrå n då r vi må ste mo tås och hittå 

en bålåns så  ått fler vå ljer ått fortså ttå med 

simidrott.  

Vi hår ett behov ått se o ver den ”ro då trå den 

och tidigåre kriterier” och utvecklå ”NKK:s blå  

vå g” vilket delvis på bo rjåts och å r en del åv 

stråtegi 2020-2025 vilken bygger på  den sen-

åste forskningen och simfo rbundets utveckl-

ingsstråtegi.  

  

Info r 2020 hår vi uto kåt budgeten som en del 

åv såtsningen ått ge fo rutså ttningårnå fo r tå v-

lingsverksåmheten ått fortså ttå utvecklå de 

tålånger vi hår och ge dem fo rutså ttningårnå 

ått utvecklås så  dem kån presterå optimålt och 

med tiden uppnå  sitt bå stå jåg resultåtmå ss-

igt. Vi hår en gedigen kompetens i trå nårkå -

ren bå de blånd fåst ånstå lldå och timånstå lldå 

resurser som kompletterår våråndrå, tåck fo r 

det finå årbete ni go r med vå rå simmåre.  

 

Kansliet, å r nåvet i vå r verksåmhet då r Ån-
nicå och Måriå hå ller i rodret, vilket beho vs i 
en fo rening med o ver 1700 åktivå medlem-
mår, 7 ånstå lldå och drygt 50 behovsånstå lldå 
ledåre, bådvå rdår m.fl. Kånsliet hår bl.å. till 
uppgift ått mårknådsfo rå NKK på  bå stå så tt 
såmt hå en kommunikåtion med klubbens 
medlemmår, ånstå lldå och såmårbetspårtners.  

Jåg tror ått tå låmod och uthå llighet å r egen-
skåper fo r fråmgå ng och dem hår en mågisk 
kråft ått få  svå righeter ått fo rsvinnå och hin-
der ått tynås bort…   Vi hå lsår 2020 vå lkom-
met och tår sikte på  ett nytt sekel med fortsått 
vision och delmå l ått vi i fråmtiden få r sko rdå: 

 Ny simhåll  

 Sto rstå fo reningen i Norrko ping frå n ung 
till gåmmål 

 Ett Norrko ping med ho gstå mo jligå sim-
kunnighet 

 Ett NKK med 100 åktivå tå vlingssim-
måre 

 Årrångemång som så tter NKK och Norr-
ko ping på  ”kårtån” 

 NKK ”Top of mind” det nåturligå 1:å hånds 
vålet nå r det gå ller simidrott i Norrko ping 
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   Kursverksåmheten  
 
 
 
 
 
 
 

Verksåmhetså ret 2019 hår vårit lyckåt. 
Trots en tillfå llig nedfårt i belå ggningen un-
der vå rterminen hår vi lyckåts rekryterå 
fler simmåre till kursverksåmheten under 
ho sten med en totål belå ggning på  92% på  
Centrålbådet, 72% i Rå sslåbådet och 70% på  
båby- och minisim i Ringdånsen. Efter ånå-
lysen på  belå ggningskurvån i december 
2019 kån vi se en positiv o kning i efterfrå -
gån på  vå rå åktiviteter i breddverksåmhet-
en. 

En viktig del åv kursverksåmheten å r vå rå 
siminstrukto rer som under 2018 och 2019 
hår hå llit en ho g kvålitet. Vi hår jobbåt 
mycket med ånstå llning åv nyå tålånger som 
under vå ren och ho sten genomgå tt flerå ut-
bildningår och få tt mycket mentorskåp åv 
mer erfårnå instrukto rer på  plåts. En så dån 
kompetenso verfo ring kommer NKK ått fort-
så ttå med fo r ått upprå tthå llå kontinuitet i 
undervisningen. 

Under å ret 2019 hår vi såtsåt på  ått erbjudå 
fler må lgrupper en simskolå fo r ått klårå åv 
Våtten-provet och kå nnå sig trygg i våttnet. 
Vi hår såmårbetåt med Norrko pings kom-
mun och kunnåt erbjudå skolsim fo r elever 
frå n å rskurs 6.  

Å ven SISU hår hjå lpt oss ått drivå intensiv-
simskolå under loven fo r elever som beho -
ver bå ttrå på  sinå simkunskåper. Vi hår håft 
ett tyckåt såmårbete med Portålen. Då r NKK 
stå llde upp med två  fo relå sningstillfå llen 
och sju simtillfå llen fo r ått hjå lpå vuxnå med 
utlå ndsk båkgrund ått tå del åv simkunskåp-
er bå de i teori- och pråktik. 

Sommårverksåmheten hår håft det tufft i å r. 
Kommunen drågit in på  flerå bidrågsmo jlig-
heter vilket fo rsvå råt fo r NKK och må ngå 
åndrå fo reningår ått såmordnå simskolor 
ute i sjo år. Men trots det hår vi lyckåts ått 
genomfo rå en simskolå med flerå grupper i 

Kvårsebo tåck våre Kvårsebo Idrottsfo r-
ening. Dettå såmårbete ser vi fråm emot 
å ven i å r. 

Med mindre fråmgå ng hår vi håft simskolor i 
Brevik, Årko sund och Ensjo n. Simverksåm-
heten ho lls som vånligt på  Himmelstålund 
bådet då  NKK såtsåde på  två  perioder med 
simskolor å r 2019. Trots fo rsvå råde fo rut-
så ttningår fo r trå ning i såmbånd med ått 
båsså ngen på  Centrålbådet genomgå tt en 
renovering hår vi genomfo rt vå rt vånligå 
minilå ger –”sommårtrå ning” fo r vå rå ungdo-
mår och det blev en succe . Det blev å ven en 
succe  med vå r nyå åktivitet ” Swimpower” 
fo r ungdomår och vuxnå. Åktiviteten riktår 
sig till deltågåre med simskunskåper i ållå 
simså tt fo rutom fjå ril och innehå ller en 
spå nnånde kombinåtion åv simstyrkå i form 
åv gym/låndtrå ning och simtrå ning i bås-
så ngen. 

 

 



 

 

 Norrköpings Kappsimningsklubb 
Simning med fart  
NKK så klart!!! 
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 Tå vlingsverksåmheten 

” Vi är på 
gång... 

Senior SM 
Gåv ingå medåljer dettå å r. Tyvå rr vår Sårå 
Wållberg sjuk under Ute-SM och ryggskådåd 
vid inne-SM. Hon simmåde bå då, men kunde 
inte go rå sig rå ttviså. Sårå tog ju 2 medåljer 
2018 på  senior-SM. Totålt blev det 3 finålsim-
ningår. Sårå Wållberg simmåde 2 individuellå 
finåler och Emil Kernen 1. I klubbstridernå 
håmnåde vi på  28:e respektive 31:å plåts.   
 
Junior SM 
Eftersom Sårå fortfårånde vår junior 2019, så  
på verkådes de totålå resultåten å ven hå r. Hå r 
hår vi dock Emil Kernen, som utvecklåts 
enorm under sitt fo rstå å r i NKK. Totålt blev 
det helå 9 finålsimningår. Emil stod fo r 5 och 
Sårå fo r 4. Åv 93 deltågånde klubbår blev NKK 
såmmånlågt 25:e respektive 20:e klubb på  ju-
nior-SM.   
 
SUM-SIM  
Emil Kernen blev Svensk ungdomsmå ståre i 
Norrko ping! I sitt sistå SUM-SIM knep Emil 
guldet på  100 ryggsim. Med 58,55 krossåde 
hån sitt pers, hån fo ljde å ven upp dettå med ett 
silver på  200 rygg. 2 nyå ungå tålånger klev 
fråm ordentligt under å ret. Det vår Ebbå Hol-
gersson och Jåcob Hellmån. På  SUM-SIM i 
Norrko ping knep Ebbå bronset på  200 medley, 
en bedrift som hon upprepåde på  inne må ster-
skåpen i december. Jåcob tog en fin bronsme-
dålj på  100 fritt i yngstå pojkklåssen. Å ven det 
på  Inne SUM-SIM i Umeå . Håns utveckling hår 
vårit enorm under sistå å ret. På  sommåren 
håde å ven Ebbå Blådh Håzård ett mycket im-
ponerånde fåcit. Topp 6 på  ållå frisims distån-

sernå 200-1500. 3 fo rsmå dligå fjå rdeplåtser 
på  200 och 400 fritt, men enormt brå tider, då r 
personligå rekorden krossådes. NKK håmnåde 
runt 20:e plåts åv 100 deltågånde klubbår.   
 
Simiaden 
Ått vi å r på  gå ng å ven på  yngre sidån visåde vi 
då  helå 12 simmåre tog sig vidåre till Regions-
finålernå i Linko ping. Guldmedåljo r blev Jåcob 
Hellmån. O vrigå medåljo rer frå n NKK blev hå r 
Olle Blom, Å ven en medålj i lågkåpp, då r de två  
nå mndå kompletterådes åv 
Cårl Bo nnemårk och Williåm Nore n. Jåcob och 
Williåm tog å ven medålj i mixed 
låg tillsåmmåns med Edith Nymån och Filippå 
Åndersson-Lundin.  
 
Distriktsmästare. 
Fo ljånde NKK:åre blev distriktsmå ståre: 
Sårå Wållberg 6, Håmpus Lovinge 1, Emil Ker-
nen 1 och Mårcus Forsgren 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elitgruppen/Håkan Hertzman 
Elit hår under å ret bestå tt åv en kå rntrupp 
på  7 simmåre, såmt 2 som trå når i USÅ un-
der vinterhålvå ret. Under ho sten hår grup-
pen uto kåts med 2 nåmn. Vi hår dessutom 1 
å ldre simmåre, som ko r med visså påss. 
Gruppen hå ller fortfårånde ho g kvålitet, då  
ållå simmåre å r minst SUM-SIM kvålåde. De 
frå mstå fråmgå ngårnå under å ret håde Sårå 
Wållberg, Mårcus Forsgren och 
Emil Kernen Såmtligå vår SM finålister. Emil 
tog dessutom flerå SUM-SIM medåljer, då r 
guldet i Norrko ping vår kronån på  verket.     
 
A-gruppen/Daniel Magnusson och Mats 
Sjöstrand  
Ebbå Holgersson och Jåcob Hellmån hår vå-
rit de storå utropstecknen i gruppen. Bå då 
medåljo rer på  SUM-SIM. Åndrå hår klivit 
fråm rejå lt. Nikolå Petrovic och Sergej Båsov, 
som bå då simmåde SUM-SIM låg. Under ho s-
ten gjorde Å grupps simmårnå ett riktigt 
brå Sum-Sim Region, vilket visåde sig i flerå 
personligå rekord. Gruppen hår bestå tt 
åv 14-16 simmåre i å ldrårnå 13-17 å r.  
 
B-gruppen/Olga Kosovskaya 
B-gruppen hår bestå tt åv 10-14 deltågåre 
som kommer frå n gåmlå D-gruppen. Helå 
gruppen ligger ungefå r på  såmmå nivå  bå de 
nå r det gå ller trå ning och tå vling. Fråm till 
jånuåri må nåd hår gruppen trå nåt simning 4 
gå nger i veckån såmt låndtrå ning och gym 
en gå ng i veckån. Under ho stterminen hår 

fokus legåt mer på  tekniktrå ning å n kvånti-
tet, vilket resulteråde i godå tå vlingsresultåt 
såmt å ven fo rberett gruppen info r kom-
månde tuffåre trå ningsperiod.  
Under å ret hår vi håft otroligå fråmgå ngår 
med B-gruppen. Vå ren och sommåren 2019 
blev en ho jdpunkt fo r deltågårnå. Må ngå 
simmåre nå rmåde sig individuellå SUM-SIM 
kvål och fick bidrå i låget. Med dennå fråm-
gå ng bo rjåde helå gå nget trå nå på  nå stå steg 
i tå vlingsverksåmheten Gruppen hår en brå 
nå rvåro och såmmånhå llning som ger trå -
ningen en extrå boost.  
 
C-gruppen/Anders Bjärnfjäll, Jonas Man-
dorf 
C-gruppen å r ett underbårt gå ng ungdomår 
som trå når 3 dgr i veckån då r de bå de sim-
mår och ko r låndtrå ning. Hå r å r fokus på  trå -
ning mer å n tå vling. Flertålet åv simmårnå i 
gruppen hår bo rjåt tå vlå och hår håft brå 
fråmgå ngår med personligå rekord.  
 
 
 
 
 

   NKK Å rsredovisning 2018                        10 

 
 Tå vlingsverksåmheten  



 

Håkan Hertzman  

D-gruppen/Mats Sjöstrand, Victor Lo-
vinge och Emil Kernen 
D- gruppen hår utvecklåts vå ldigt mycket 
under å ret. Vi hår få tt se må ngå nyå person-
ligå rekord och gruppen i sig hår vå xt till ått 
bli ett stårkt teåm, å ven då  vi hår tåppåt 
nå grå simmåre under ho sten. Vi hår jobbåt 
mycket på  teknik, flexibilitet och explosivitet 
och hår sett storå fo rbå ttringår då r. Vi hår 
bo rjåt utvecklåts på  de lå ngre strå ckornå 
och nu kommer en fås då r vi fortså tter jobbå 
med uthå llighetstrå ning under 2020.  Vi vill 
också  utvecklås mycket mentålt, nå r det gå l-
ler sjå lvfo rtroende, må ltidsså ttning, tåktik, 
upplå gg under lopp etc.   
Gruppen hår bestå tt åv 13-16 simmåre i å ld-
rårnå 9-12 å r.   
 
 
E-gruppen/Sara Wallberg och Tora 
Strandberg  
E gruppen å r en grupp med tålångfullå sim-
måre. som just nu lå gger grunden fo r sin 
simning. Vi trå når med grundpelåre så som 
teknik, snåbbhet, uthå llighet och låndtrå -

ning. Ho g nå rvåro och engågemång hos bå de 
simmåre och fo rå ldrår genomsyrår gruppen. 
Gruppen hår också  bo rjåt tå vlåt på  lite 
sto rre tå vlingår vilket å r glå djånde. Gruppen 
hår bestå tt åv 12-14 simmåre i å ldrårnå 8-
10 å r.   
 
Masters/Olga  
2019 blev en succe  fo r Måsterssimmåre. 
Gruppen hår deltågit på  Måsters SM i 
Eskilstunå och tog hem måssor med person-
ligå rekord och medåljer. I slutet åv åugusti 
å kte gruppen på  ett lå ger till Målågå då r de 
trå nåde fo r fullt. Det blev nio simpåss och 
fyrå låndpåss och en superfåntåstisk stå m-
ning med en riktig semesterkå nslå.  
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 Tå vlingsverksåmheten  



 

Mats Sjöstrand  

Under å ret årrångeråde NKK 11 st tå vlingår, 
frå n ”små tt” till superduper stort.  
Å ret kro ntes med det sto rstå mån kån go rå 
inom svensk simning, ått årrångerå ett ute 
SUM SIM. Vi gjorde det med den å rån. Vi hår 
få tt vå ldigt mycket bero m frå n ållå hå ll och 
kånter fo r vå rt årrångemång. Med åll rå tt skå 
tillå ggås. Ållt fungeråde klånderfritt råkt ge-
nom. Frå n So derhåmns SS kom blånd det 
finåste jåg lå st. Det gick ått lå så bl.å. dettå:  
” Jåg ville bårå påsså på  ått tåckå fo r ett 
mycket fint genomfo rt SUM-SIM. Ålltifrå n 
vå rdskåpet med erå mycket trevligå 
"funktionå rer" vid entre n, personålen vid 
måtbespisningen, till den professionålism 
runt tå vlingårnå som simmårnå som tå vlåde 
kå nde såmtligå dågår.”   
Sug å t Er ÅLLÅ inblåndåde 126 funktionå rer, 
medhjå lpåre och ungdomår som gjorde 
dettå mo jligt. Rent ekonomiskt blev 
dettå å ven ett fint tillskott till en ånstrå ngd 
kåsså.  
Fo r ått kommå till ått simmå ett SUM SIM så  
beho vs det årrångemång fo r de yngre sim-
mårnå. Under å ret hår det årrånge-
råts Två rsim, Exåmensim och 
Årenå Knåttecup bå de en vå r- och 
en ho sttå vling. Det hår ko rts kvål till O stgo tå 
Diståns vid två  tillfå llen, det hår simmåts 
Sponsorsim och våckrå Luciå kom på   

beso k och inledde å rets sistå årrångemång 
med Sprint KM som pricken o ver det be-
ro mdå i:et.   
Dettå å r årrångemång som inte gå r ått jå m-
fo rå med ett SUM SIM men som å r åv stor 
betydelse fo r de yngre simmårnås utveckl-
ing. Det krå vs ett stort åntål funktionå rer till 
vårje tillfå lle. Tåck fo r ått ni finns och fort- 
så tter med er ideellå insåts så  ått vi kån fort-
så ttå levererå årrångemång i 100 å r till. 
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 Årrångemång  



 

Håkan Hertzman  

Himmelstalundsbadet 
 
Under sommåren hår NKK som brukligt stå tt 
fo r personålen på  Himmelstådslundsbådet. 
Bådet genomgick under slutet på  vå ren och 
bo rjån på  sommåren en renovering och upp-
frå schning, vilket blev uppskåttåt åv bå de 
bådgå ster som personål. 
Sommåren hår bjudit på  mestådels brå vå -
der, vilket gjort ått Himmelstådslundbådet 
håft fullt upp med beso kåre under de vårmå 
sommårdågårnå vilket å r glå djånde. Him-
melstådslundsbådet hår vårit en mo tesplåts 
under sommåren fo r ållt ifrå n bårnfåmiljer, 
ungdomår och pensionå rer, vilket gjort ått 
bådet uppfyllt sitt syfte och en viktig del åv 
dettå årbete hår NKK fullgjort genom ått till-
håndåhå llånde åv utbildåd personål.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sports Camp 
 
NKK å r ånsvårig fo r simsporten på  Stådium 
Sports Cåmp, Sveriges sto rstå sportlå ger & 
vå rldens roligåste. Cåmpen hå ller till 
på  Himmelstålundsområ det. Totålt kommer 
cå 6 500 deltågåre till sommårens fyrå veck-
or i Norrko ping och 23 st olikå idrotter finns 
representeråde.  
Simningen finns med på  tre åv desså veckor 
och håde å r 2019 134 st deltågåre.   
Fo r ått ge desså ungdomår en fåntåstisk 
upplevelse beho vs givetvis engågeråde le-
dåre. I å r ånstå lldes 15 st ledåre med 
Oskår Renå ker som huvudånsvårig ledåre 
på  Cåmpen. 
Simningen finns å ven representeråt i multi-
gruppernå då r deltågårnå hår mo jlighet 
ått provå på  ledårledd simtrå ning & simtek-
nik 
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 Projekt  



 

• FF ordnåde Kick-off fo r tå vlingssimmårnå den 24 åugusti, med ett beso k på  Gro nå Lund. 
o 48 tå vlingssimmåre och 8 vuxnå deltog o FF sponsråde med busstrånsport och inko p 
å kbånd fo r 425 SEK st (inklusive entre , måt och dryck), fo r dettå betålåde deltågårnå 
endåst 150 SEK per person. FF bjo d å ven på  lite fikå under resån.  

 
• FF fo rso kt få  till två  Klubbevent med Årenå under 2019, ett under vå ren och ett under 

ho sten. Trots ihå rdigt årbete åv FF:s representånter, lyckådes vi inte få  till nå grå event 
då r Årenå vår nå rvårånde. Fo r ått dettå skå bli mer fråmgå ngsrikt fråmo ver, tår NKK 
frå n och med 2020 o ver ållt ånsvår fo r såmårbetet med Årenå, inklusive plånering och 
genomfo rånde åv Klubbevent etc.  

 
• FF åvvecklåde Simshopen 2019 men vi hår fortfårånde ett mindre vårulåger som vi fo r-

so ker så ljå åv vid tå vlingår som NKK genomfo r.  
 
• I såmbånd med SUM-SIM den 10-14 juli håde FF ett Cåfe tå lt på  plåts, vilket krå vde en hel 

del plånering, logistik och må ngå som hjå lpte till. FF ånsvåråde också  fo r funktionå rs- 
och trå nårfikå vid eventet.  o En slutsåts å r ått det beho vs 6 personer på  bemånningslis-
tån helå tiden, fo r ått kunnå bemånnå tå ltet och hånterå åll logistik kring dettå och fikå-
hånteringen. 

 
• FF hår såmlåt in kvitton frå n City Gross och lå mnåt in mot en kick båck på  1%. Vi på min-

ner ållå om ått fortså ttå lå mnå in kvitton i Kånsliets brevlå då! Det ger ett litet men vå lbe-
ho vt bidråg till fråmtidå trivselåktiviteter fo r tå vlingssimmårnå.  

 
• FF hår håft två  fo rså ljningsåktiviteter under å ret som gåv gånskå godå intå kter till kom-

månde sociålå åktiviteter som FF ordnår fo r tå vlingssimmårnå. Under vå ren 2019 så ldes 
Spicy World och under ho sten så ldes New Body. Ett stort tåck till ållå simmårfåmiljer fo r 
brå genomfo rt årbete med fo rså ljningen!  

 
• FF ådministrerår sommårjobb inom ”Hå ll Norrko ping Rent” i såmårbete med Norrko -

pings Kommun. Fo r fjå rde sommåren i råd fick ungdomår ur NKKs tå vlingsgrupper 
chånsen ått sommårjobbå med ått hå llå rent på  Himmelstålund utånfo r bådet och på  det 
vå lbeso ktå få ltet under 10 helger.   
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Norrko pings kåppsimningsklubbs 
Fo rå ldråfo rening (NKK FF) 
Styrelsen haft 9 protokollförda möten under det gångna året, med följande ledamöter: Erika 
Holgersson, Sylvia Petrovic, Camilla Ballin-Ullstrand, Emilia Liiri (ordförande under året), Adisa 
Alic, Linda Loftås, Susanne Klasén, Therese Basova, Erika Hagström och Linda Gustafsson.  

Vad har vi i FF genomfört under 2019? 



 

 

• FF hår inte lyckåts rekryterå nå gon Revisor fo r 2019, vilken borde enligt FF:s stådgår hå 

utsetts redån vid å rsmo tet 2019. Vi kån bårå konståterå ått vi inte kommer ått få  nå gon 

sepåråt revisorsberå ttelse till å rsmo tet 2020, såmt ått vi såknår fortfårånde en revisor 

fo r 2020. o Vi hår frå gåt flerå personer personligen och skickåt ut fo rfrå gån viå måssmejl 

frå n Kånsliet, men ingen hår visåt intresse fo r ått genomfo rå en punktinsåts i såmbånd 

med bokslut. o Om nå gon vill grånskå FF:s ekonomi, kån mån få  underlåg viå Kånsliet.  

 

• FF ser fo r nå rvårånde inte ut ått få  full styrelse fo r 2020, men såmtidigt minskår omfått-

ningen åv åktiviteter 2020, eftersom NKK nu tår o ver ållt ånsvår fo r Årenååktiviteternå.  

 

• FF genomfo rde Luciå tråditionsenligt i såmårbete med NKK den 15 december, i såmbånd 

med Sprint-KM. FF ordånde blånd ånnåt en ko r frå n Hågåskolåns musikklåsser, 

simdrå ktsloppis, fo rså ljning åv kvårvårånde vårulåger frå n f.d. Simshop, godispå sår till 

deltågåre i Luciåtå get, fikå till tå vlingsdeltågåre, funktionå rer och trå nåre såmt en jul-

klåpp till ållå tå vlingssimmåre. o I såmbånd med Luciå & Sprint-KM vill FF också  tåckå 

sponsorernå: Nelins Cåfe  & Konditorier, Vilbergen Konfektyr & Tobåk och Åmålex Bygg-

entreprenåd ÅB som bidrog med gå vor i såmbånd med eventet!  

 

Fo r NKK:s Fo rå ldråfo reningens styrelse, genom Emiliå Liiri, ordfo rånde under 2019.  
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Norrko pings kåppsimningsklubbs 
Fo rå ldråfo rening (NKK FF) 

I såmbånd med Luciå & Sprint-KM vill FF också  tåckå sponsorernå AM Event, Casall, Nelins 
Café & Konditorier, Vilbergen Konfektyr & Tobak, Ryds Bilglas, Allt inom Bil och Amalex Bygg-
entreprenad som bidrog med gå vor i såmbånd med dettå event. Ett extrå tåck gå r till Therese 
Basova och Sergei Basov fo r årbetet med sponsoråktiviteter såmt till alla föräldrar som läm-
nade in fikabröd och frukt till eventet och även för hjälp med kaffekokning. 
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Styrelsen 2019 

         Ordförande    Måttiås Hååg  

Vice Ordförande   Ånders Westerberg  

         Sekreterare   Måri Jåcobsson  

                    Kassör   Fredrik Holgersson  

                Ledamot   Jån Åndersson  

                Ledamot   Mikåel Bo nnemårk  

                Ledamot   Påtrik Åndersson  

             Suppleant   Mårtinå Hegestig 

             Suppleant   Ånnki Svedberg  

                  Revisor   Johånnes Kårlsson  

       Valberedning  Kåtårinå Sånderup Nymån  

       Valberedning  Lårs Blådh   
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Fo rvåltningsberå ttelse fo r 2019 

Norrko pings Kåppsimningsklubb 

ORG.NR 825000-8250 

Allmänt om verksamheten 
 
Norrko pings Kåppsimningklubb å r en ideell 
fo rening med hemort i Norrko pings Kom-
mun. Fo reningen hår som å ndåmå l ått bed-
rivå idrottslig verksåmhet i enlighet med 
”Idrottsro relsens verksåmhetside , vision och 
vå rdegrund med så rskild inriktning ått bed-
rivå simidrott såmt med så rskild må lså ttning 
ått:   
- verkå fo r simidrottens utveckling i Norrko -
ping våd åvser så vå l bredd som elit   
- hos ållmå nheten vå ckå och underhå llå in-
tresset fo r simidrotten   
- frå mjå god kåmråt- och idrottsåndå   
- frå mjå individens fysiskå, psykiskå och so-
ciålå utveckling till så vå l simmåre som ledåre 
och såmhå llsmedborgåre   
- verkå fo r ho g simkunnighet i ållå å ldrår.   
 
Fo reningen skåll i sin verksåmhet åktivt 
verkå fo r en dopingfri idrott.   
 
Antal medlemmar och åldersfördelning 
2019: 

 
 
 

Främjandet av ändamålet 
 
Lå ngsiktigå må l: 
 
• Tillho rå toppskiktet åv Sveriges bå stå sim-
klubbår vilket innebå r top-15 på  senior 
såmt topp - 20 på  junior- och ungdomssi-
dån. 

• Som certifieråd simklubb vårå det sjå lv-
klårå vålet vid siminlå rning. 

• Vårå en professionell årrångo r åv sto rre 
må sterskåp. 

• Såtså på  en ståbil och utvecklånde verksåm-
het frå n båbysim till vuxensim såmt mo jlig-
het ått erbjudå hå lså och motion. 

• Uto kåt våttenutrymme senåst 2020.•ju 
nior 
Väsentliga händelser under räkenskaps-
året 
Kursverksåmheten fortså tter ått utvecklås 
med ett o kåt åntål deltågåre.  
- Fo reningen hår under å ret slutfo rt årbetet 
med ått tå fråm årbetsbeskrivningår och 
checklistor fo r helå verksåmheten. Dettå fo r 
ått fo reningen skå kunnå fungerå oberoende 
åv vilkå som jobbår på  de olikå positionernå i 
fo reningen.  
- Fo reningen hår dettå å r årrångeråt SUMSIM 
med ett mycket gott resultåt så vå l idrottsligt 
som ekonomiskt. Vi ser den stårkå betydel-
sen fo r fo reningens ekonomi ått årrångerå 
sto rre årrångemång.   
 
 

Ålder Kvinna Man Total 

0-6 år 234 215 449 

7-9 år 277 273 550 

10-20 år 199 265 464 

21-25 år 9 11 20 

26-50 år 69 62 131 

51 o ä 36 60 96 

Totalt 824 886 1 710 



 

           

*  Våråv Eget kåpitål = 3 802 tkr   

Då  fo reningen from rå kenskåpså r 2017 hår tidigåre åvsåttå fonder klåssificeråts som eget 

kåpitål. Under 2017 o kår desså på  fo reningen egnå kåpitål med 3 277 tkr  

Flerå rso versikt 
Ekonomisk utveckling 2000 -2019                               

Fo rvåltningsberå ttelse fo r 2019 

Norrko pings Kåppsimningsklubb 

ORG.NR 825000-8250 
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           Styrelsen 
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RESULTATRÄKNING NOT 2019 2018 

    

RÖRELSEINTÄKTER    
Nettoomsättning 1 6 678 758 5 618 693 

Bidrag 2 1 545 159 1 501 698 

Övriga rörelsesintäkter  3 935 374 043 

    
Summa rörelseintäkter  8 227 852 7 494 433 

    

RÖRELSEKOSTNADER    
Handelsvaror 3 -160 903 -622 919 

Övriga externa kostnader 3 -3 162 795 -2 267 570 

Personalkostnader 4 -4 281 286 -4 725 871 

Av- & nedskrivningar materiella anläggningstillgångar  -28 797 -47 530 

    
Summa rörelsekostnader  -7 633 782 -7 663 890 

    
Rörelseresultat  594 070 -169 456 

    

Finansiella Poster    
Resultat från övriga finansiella anäggningstillgångar  120 699 -159 532 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  -4 542 -14 

Summa finansiella poster  116 157 -159 546 

    
Resultat efter finansiella poster  710 227 -329 001 

    

    
Årets resultat  710 227 -292 751 

Ekonomisk redovisning 2019 
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Ekonomisk redovisning 2019 
BALANSRÄKNING NOT 2019 2018 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 5 173 704 186 651 

Inventarier, verktyg och installationer 6 63 400 0 

S:a Materiella anläggningstillgångar  237 104 186 651 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepapperinnehavv  7 743 812 7 583 812 

S:a Finansiella anläggningstillgångar  7 743 812 7 583 812 

    

Summa anläggningstillgångar  7 980 916 7 770 463 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m    

Färdiga varor och handelsvaror  68 770 76 385 

S:a Varulager m.m  68 770 76 385 

    

Kortfristiga Fordringar     

Kundfordringar  594 263 664 472 

Övriga fordringar  66 682 105 923 

Förutbetalda kostnader och     

upplupna intäkter 7 110 279 116 463 

S:a Kortfristiga Fordringar  771 224 886 858 

    

Kassa och bank  1 222 927 723 678 

    

Summa omsättningstillgångar  2 062 921 1 686 921 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  10 043 837 9 457 384 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital            

Balanserat kapital  -6 961 936 -7 268 149 

Lämnade och återförda fonder  53 736 13 462 

Årets resultat  -710 227 292 751 

S:a Eget kapital 8 -7 618 427 -6 961 936 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  -298 194 -224 800 

Övriga kortfristiga skulder  -285 271 -331 562 

Upplupna kostnader och    

förutbetalda intäkter 9 -1 841 946 -1 939 088 

S:a Kortfristiga skulder  -2 425 411 -2 495 449 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -10 043 837 -9 457 384 
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 Avskrivningar görs med följande procentsatser: 2019 2018 

 Materiella anläggningstillgångar   

 Kontor 4% 4% 

 Inventarier 20% 20% 

 Buss 14% 14% 

    

    

Not 1 Nettoomsättning   

  2019 2018 

 Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   

 Kurs- och medlemsavgifter 4 040 275 4 066 275 

 Tävlingar och arrangemang 2 175 620 269 340 

 Reklam och sponsorer 152 872 381 642 

 Sjöjungfrun 0 668 050 

 Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 309 878 233 386 

  Summa 6 678 645 5 618 693 

    

    

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2019 2018 

 Kommun 985 556 1 008 470 

 Stat 341 255 322 322 

 Övriga bidrag 218 349 170 906 

  Summa 1 545 159 1 501 698 

    

    

Not 3 Upplysning om rörelekostnader 2019 2018 

 Materiel -160 903 -622 919 

 Tävlingar och läger -804 503 -838 335 

 Arrangemangskostnader -1 400 527 -113 224 

 Sjöjungfrun - övriga externa kostnader 0 -426 004 

 Övriga idrottskostnader -160 541 -179 464 

 Hyra & adm kostnader -797 225 -710 543 

 Summa -3 323 699 -2 890 488 

Tillå ggsupplysningår(Noter) 
 

Redovisnings– och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd(BFNAR 2016:10) 
om årsredovisningen i mindre företag. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. 

Varulager m m 

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. 
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Not 4 Personal 2019 2018 

 Medelantal anställda   

 Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim. 6 7 

    

 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader   

 Löner och andra ersättningar   -3 208 682 -3 491 246 

 Sociala kostnader -1 072 604 -1 234 626 

 varav pensionskostnader -184 790 -206 079 

  -4 281 286 -4 725 871 

    

 Löner och andra ersättningar fördelade   

 mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda   

 Ersättning till styrelse  0 0 

 Ersättning till övriga anställda -3 208 682 -3 491 246 

    

 Styrelseledamöter  2019 2018 

 Styrelseledamöter   7 st 7 st 

 varav män 6 st 5 st 

    

 

Norrköpings kappsimnings klubb har en platt organisation där 
de verksamhetsansvariga organisatoriskt är likställda. Alla 
verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen.   

    

 Sjukfrånvaro 2019 2018 

 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid   

 Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,54% 11,78% 

 Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 0,00% 76,34% 

    

Not 5 Byggnader och mark 2019 2018 

 Ingående anskaffningsvärde 323 673 323 673 

 Utgående anskaffningsvärde 323 673 323 673 

    

 Ingående avskrivningar -137 022 -124 075 

 Årets avskrivning -12 947 -12 947 

 Utgående avskrivningar -149 969 -137 022 

 Bokfört värde 173 704 186 650 

    
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2019 2018 

 Ingående anskaffningsvärde 536 435 536 435 

 Årets investering 79 250 0 

 Utrangering -17 997  

 Utgående anskaffningsvärde 597 688 536 435 

    

 Ingående avskrivningar -535 136 -505 753 

 Årets avskrivning -15 850 -29 383 

 Utrangering 16 698  

 Utgående avskrivningar -534 288 -535 136 

 Bokfört värde 63 400 1 299 
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018 

 Läger & Tävling 20 532 0 

 Lönebidrag 16 300 16 300 

 Bingo 38 100 38 250 

 Övrigt 35 347 61 913 

  110 279 116 463 

    

Not 8 Eget Kapital - avsättningar 2019 2018 

 Eget Kapital -4 407 903 -3 697 676 

    

 Utvecklings- och stipendiefond -2 685 355 -2 685 355 

 Stipendiefond -410 917 -419 917 

 Ungdomskommité -37 632 -41 468 

 Hagbergs Stipendiefond -57 943 -57 343 

 Stipendium ES -5 000 -5 000 

 Östgötafonden -13 677 -20 177 

 Jubileumsfond 0 -35 000 

 Överavskrivning kontor   

  -7 618 426 -6 961 936 

    

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018 

    

 Upplupna löner och semesterlöner -396 367 -523 818 

 Upplupen löneskatt -41 992 -42 569 

 Förutbetalda kurs- & medlemsavgifter -1 298 630 -1 321 530 

 Övrigt -104 957 -51 171 

  -1 841 946 -1 939 088 

    

Not 10 Ställda säkerheter   

 Föreningen har inga ställda säkerheter   

    

Not 11 Eventualförpliktelser   

 Föreningen har inga eventualförpliktelser   
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Norrko ping 20200229 
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Revisionsberå ttelse 
Till fo reningsstå mmån i Norrko pings Kåppsimningsklubb, org.nr 825000-8250 
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Budget 
 NKK NKK NKK 

 2020 2019 2019 

 BUDGET UTFALL BUDGET 

INTÄKTER    

    

Kurs- och medlemsavgifter    

Kurs- och medlemsavgifter 3 936 381 3 607 567 4 294 618 

Tävlings- och lägeravgifter 639 150 432 708 554 200 

 4 575 531 4 040 275 4 848 818 

    

Bidrag- och kostnadsersättning    

Administrativa bidrag 320 514 346 211 335 500 

Statliga bidrag 307 000 341 255 302 000 

Bidrag Himmelstalund 422 000 442 700 422 000 

Lönebidrag 196 644 196 644 196 644 

Projektmedel 83 800 167 600 158 000 

Övriga bidrag  1 000  

 1 329 958 1 495 410 1 414 144 

    

Övriga intäkter    

Försäljning 211 625 129 542 206 875 

Reklam och sponsorer 176 000 152 432 166 100 

Tävlingar, arrangemang 493 400 2 175 620 286 900 

Bingo-Lotto mm 120 000 76 878 63 800 

Bingo  63 800 103 898 172 200 

Övr intäkter  57 249 53 797 102 588 

 1 122 074 2 692 167 998 463 

    

    

Summa intäkter 7 027 563 8 227 852 7 261 425 



 

   NKK Å rsredovisning 2019                        28 

Budget 
 NKK NKK NKK 

 2020 2019 2019 

 BUDGET UTFALL BUDGET 

KOSTNADER    

    

Materiel    

Simmärken och simmateriel -88 550 -78 465 -88 550 

Övr kostn materiel och varor -91 500 -25 414 -46 000 

Bingo-Lotto mm -40 000 -57 025 -35 000 

 -220 050 -160 903 -169 550 

Personalkostnader    

Löner -3 371 938 -3 197 498 -3 452 200 

Trakt- och reseersättningar -10 000 -7 003 -13 000 

Soc avgifter och försäkringar -1 152 919 -1 072 604 -1 226 718 

Övriga personalkostnader -50 470 -31 296 -36 000 

 -4 585 327 -4 308 401 -4 727 918 

Idrottskostnader    

Tävlingar -796 000 -612 473 -708 271 

Läger -272 700 -158 280 -246 300 

Kurs- och försäkringsavgifter -184 505 -130 005 -156 850 

Arrangemangskostnader -246 775 -1 373 412 -95 165 

Övriga idrottskostnader -83 970 -30 536 -51 500 

 -1 583 950 -2 304 706 -1 258 086 

Förvaltningskostnader    

Förvaltningskostnader -755 426 -830 975 -626 584 

 -755 426 -830 975 -626 584 

    

    

Summa kostnader -7 144 753 -7 604 985 -6 782 138 

    

    

Resultat före avskrivningar -117 190 622 867 479 287 

    

Avskrivningar -28 797 -28 797 -49 347 

    

Resultat efter avskrivningar -145 987 594 070 429 940 
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Klubb-
må ståre 
2019 

Bå stå tå vlingsresultåten på  respektive gren. 
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