
Efter en fantastisk sommar så är vi alla på gång igen 
med jobb, skola och träning. Våra kurser har startat och 
tävlingsgrupperna går tillbaka till sitt inomhus schema. 
Lite annorlunda schema denna höst då vår nödlösning, 
Skärblacka simhall renoveras under hela hösten.
 Som förening vill vi kunna växa och erbjuda simträn-
ing till alla som vill simma och innan semestern hade vi 
ett möte med några politiker om just detta med bristen 
på vattenutrymme i en stad av Norrköpings storlek. 
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Skärblackabadet
renovering av ytskicktet
Det 40 år gamla Skärblackabadet 
håller på att renoveras. Vi hade först 
fått information om att allt skulle vara 
klart tills nu i oktober men öppnandet 
har blivit framflyttat till den 15/2 2015.
 Eftersom vi inte får ihop vår trän-
ingstid samt tillräckligt med banor så 
har vi under många år, från septem-
ber till maj, två gånger i veckan, kört 
tävlingssimmare till Skärblacka. Nu 
försöker vi knöla in oss i Centralbadet 
med en extra morgonträning, 05:30 
på måndagar, för B + D1. Inte helt 
optimalt då även allmänheten har 
banor avsatta för morgonträning och 
vi kommer in med 27 simmare. D2 
samt E-grupperna får tillsvidare ha 
fysträning i sporthallen på tisdagar 
mellan 18:00 -19:00.
 Så fort det sker förändringar i 
detta nya schema så kommer tränarna 
att meddela simmarna och informa-
tion läggs upp på hemsidan.
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TRÄNING PÅGÅR!
Nu har våra kurser satt i gång 
med sina verksamheter alla dagar 
i veckan. Våra kurser sträcker sig 
hela vägen från Babysim, Mini-
plask, Crawlskola, Simskola för 
invandrar flickor, Simskola för 
nyanlända ungdomar, Komplete-
ringsträning för icke simkunniga 
tonåringar samt Crawl och sim-
skolor för vuxna. Det är fullbokat
på alla våra kurser vilket är jätte-
kul och bra, då vi är den enda 
certifierade simskoleverksam-
heten i Norrköping. 

Sommarens framgångar i bassängen
Vår landslagssimmare Sara Wallberg hade en smått hektisk sommar med 
många internationella tävlingar. 7 kullars trofé i Rom, EJM i Holländska Dord-
recht, träningsläger i Portugal med landslaget och tävling i Portugal Open 
innan det bar iväg till Nanjing i Kina för Ungdoms-OS. Även SUM-SIM och 
JSM hann Sara med på hemmaplan. Både hennes coach Håkan och lands-
lagsledningen är väldigt nöjda med hennes insatser i sommar.
 NKK presterade bra både på SUM-SIM, SM och NUSS i sommar. Vi tog 
inte bara många medaljer och simmade många finaler, det sattes dessutom 
massor med personliga rekord i bassängerna. Vi har ett fantastiskt duktigt 
gäng simmare och tränare som ger allt både på träning och tävling.

Sara Wallberg: SUM-SIM 3 guld, JSM 4:a 200 bröst, EJM 15:e 200 bröst, U-OS 9:e 200 bröst
Hampus Lovinge: SUM-SIM 1 brons, Nordiska i Köpenhamn brons 200 rygg + guld i lag
Elin Podéus: SM brons 200 fjäril, JSM silver 200 fjäril
Hugo Rydberg: JSM satte personliga rekord i alla 11 starter 
Rebecca Diaz Nilsson: gjorde ett mycket bra SM/JSM. Topprestation var på 50 fjärilsim, 
där hon krossade NKK´s seniorklubbrekord och blev total 10:a.
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Ny Simhall?
Simhallen, en plats som är till för kom-
munens alla invånare. En plats där det 
ges möjlighet, oavsett ålder och kön 
att träna simning som motion. Det är 
en av få idrotter där killar och tjejer 
ges samma förutsättningar och tränar 
tillsammans på samma villkor. 
 NKK har länge upplevt att bristen på 
bassängkapacitet hindrar vår förenings-
utveckling. Intresset för simträning 
ökar och vi har växande köer i kurs-
verksamheten.
 Den 24:e juni fick vi till ett möte med 
politikerna, Lars Stjernkvist och Olle 
Johansson. Där framförde vi att vi led-
snat på att NKK under flera år fört en 
sorts monolog med kommunen kring 
ökat vattenutrymme. Samt att vi blev 

än mer trötta på situationen när det 
visade sig att trots att Kommunen hade 
gjort en egen utredning med en extern 
konsult, som kom fram till samma slut-
satser som NKK, så fick vi inte till någon 
dialog. 
 Det är tyvärr så att en simhall inte 
har evigt liv och det 43-åriga Central-
badet kommer på sikt att behöva 
ersättas med en helt ny badanläggn-
ing. Många simhallar runt om i landet 
är byggda på 60- & 70-talet och har 
sett sina bästa dagar. Dessa är i behov 
av upprustning eller ersättning. Värsta 
scenario för oss är att simhallen måste 
stänga och vi står utan simhall. 
 Vi bedriver vår verksamhet i samma 
simhall som 90% av alla badbesökande 

Norrköpingsbor. Detta skapar för oss 
en brist på bassängkapacitet. Vi kan 
inte ta hand om alla som vill träna simn-
ing och vi har växande köer. Så för att 
kunna lösa våra egna problem kort-
siktigt, har NKK tillsammans med ÅWL 
Arkitektbyrå på eget initiativ tagit fram 
ritningar på en utbyggnad av Central-
badet. (Se skiss nedan.)
Detta i väntan på en handlingsplan från 
kommunen kring ökat vattenutrymme 
och långsiktig idrottsstruktur.
 Allt detta är nu lyft och diskuterat 
med Lars och Olle, som visade förstå-
else och lovade att lyfta frågan högre 
upp på dagordningen. Vi har även ställt 
en hel del andra frågor till kommunen 
som vi fortfarande väntar svar på.....

Ytor:
Källarvåning:  ca 1.050 m2 BTA
Entréplan: ca 1.050
Totalt: ca 2.100 m2 BTA

FÖRSLAG
Ny tillbyggnad 

innehållande 25 m 
tävlings- & träningsbassäng. 

Enklare utrymmen 
för omklädning i övrigt 

används befintliga 
omklädningsrum.

Ny teknik 
i källarvåning.
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Detta går att läsa på LASS hemsida: FUNKTIONÄRS
UTBILDNINGAR
Grundutbildning: Tävlingsfunktionär 
(teori + 2 praktiktillfällen)

Vidareutbildning: Distriktsfunktionär 
(skall vara utbildad Tävlingsfunktionär) 
Uppdatering av nya regler.

Grund- och vidareutbildning kommer 
att ske dessa tre datum:

Tisdag 7/10 samt 14/10 mellan 
kl 18.00-20.30 (man ska gå bägge 
datumen) eller heldag
Lördag 15/11 klockan 09.30-15.00

Praktik ÖKM

Läs mer på www.nkk.se

Sommarens NUSS (Nordiska Ungdomssimspelen) 
tävlingar i Norrköping var som vanligt ett mycket 
lyckat arrangemang. Här kommer lite siffernörderi:

Starter: 2.207 
Simmare & ledare: 675
Klubbar: 42 varav 10 från Norge
Funktionärer/medhjälpare: 75 
Arbetstimmar: 1.100
Måltider: 1.443  
 
Utan alla duktiga medhjälpare hade vi inte kunnat 
genomföra detta, varmt TACK till er ALLA!! 

LYCKAT ARRANGEMANG!

Tält över Tinnis. 
På en presskonferens 9 september, gavs det mycket glädjande 
beskedet att det kommer bli veklighet av tält över Tinnis, 50-meters 
bassäng. Under våren 2015 är det förberedande arbeten på Tinnis 
som gäller, bl a förstärkning av bassängsidorna ut mot badsjön och 
ny reningsanläggning. Detta för att vi ska kunna sätta upp tältet 
hösten 2015. Tältet kommer att vara uppe de nio månader om året 
som vi behöver det, övriga tre (juni, juli och augusti) är det precis 
som förut utomhusbassäng. Meningen är att vi ska kunna starta 
upp simträning hösten 2015, både för bredd och elit, i LASS. LSF ska 
också bedriva sin verksamhet där. Genom bra samarbete med LSF 
och med god kommunikation med kommunen har vi nu kommit till 
detta härliga och positiva beslut.


