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Det kommer att bli en ha ndelserik sommar i a r. 

Norrko pings Kappsimningsklubb kommer att 

arrangera SUM SIM (Svenska Ungdoms Ma ster-

skapen) som a r en av de sto rsta ta vlingarna  

under sommaren. Arrangemanget kommer att 

a ga rum pa  Centralbadet den 10-14 juli. 

I a r a r det NKK:s 100 a rs jubileum som fo re-

ningen kommer att uppma rksamma pa  olika 

sa tt. Ni har va l t ex. inte missat att NKK a r a rets 

motiv i Katusplanteringen i Karl-Johans Park?  

Mycket ha nder a ven i kursverksamheten. Vi 

fortsa tter att utveckla va r baby- och minisim-

verksamhet, samt o ppnar flera mo jligheter fo r 

barn med funktionshinder. Sommarsimskolan 

a r iga ng sedan den 14 maj och kommer fort-

sa tta under hela sommaren med kurser i Sjo ar, 

pa  Himmelstalundsbadet och pa  Friluftsbadet i 

So derko ping. NKK a r a ven ansvariga fo r driften 

pa   Himmelstalundsbadet – allt fo r att fo rverk-

liga va r ambition att fler barn och vuxna i Nor- 

rko ping och So derko ping skall vara simkun-

niga.  

Under vecka 25 och 26 kommer vi a ven bedriva 

sommartra ning fo r va ra befintliga medlemmar. 

En tra ning som ger gla dje, ro relse och samman-

ha llning. 

 En till nyhet som vi a r stolta o ver och som re-

dan idag ger resultat a r va r nya kurs fo r vuxna 

– Swimpower.  

Mycket ha nder a ven i va r ta vlingsverksamhet. 

Just nu fo rbereder va ra duktiga simmare fo r 

flera ta vlingar utomhus i 50 metersbassa ng, 

vilket oftast a r en  ha rlig  tid da  man fa  simma 

ute, andas friskt luft och fa  en snygg glaso gon-

solbra nna. Bakom oss har vi tuffa och intensiva 

ma nader med ha rd tra ning, givande la ger och 

fantastiska ta vlingar da r ma nga kvaltider till 

sommarens ma sterskap avklarats.  

Efter a rsmo tet har klubben fa tt nya medlem-
mar i va r styrelse, vilket redan resulterat i flera 
bra mo te och givande diskussioner.  

NKK a r en pigg och frama tstra vande 100-a ring 
som ser ljust pa  framtiden, ha ng med oss pa  
resan!  

NKK:s Nyhetsbrev  2019 

Det blir en ha ndelserik sommar fo r NKK! 

NKK firar i år 100 år och har i konkurrens med andra fo reningar och fo retag tagit hem 

a ran att bli a rets motiv i Kaktusplanteringen i Karl-Johans park. 

Invigning sker 20 juni. 

Bild: Jana Gustafsson, Norrköpings Kommun 
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Svenska ungdomseliten i simning till Norrko ping  

Den 10-14 juli samlas den svenska ungdomse-
liten i simning fo r SUM SIM (Svenska Ung-
domsma sterskapen) i simning och Norrko ping 
sta r som va rd fo r ma sterskapen. 
 
900 deltagare med 150 ledare samlas fo r Sve-
riges sto rsta ungdomsta vling i simning. Det a r 
ett stort evenemang och det har varit inten-
siva veckor sedan fo rfra gan kom fra n Svenska 
Simfo rbundet. Vi a r glada o ver att det kommer 
till Norrko ping, sa ger Mats Sjo strand, Arrange-
mangsansvarig Norrko pings Kappsimnings-
klubb (NKK). 
 
SUM SIM, Svenska Ungdomsma sterskapen i 
simning i la ngbana, arrangeras pa  Centralba-
det i Norrko ping av Svensk Simidrott i samar-
bete med NKK. Ma sterskapen a r en av Sveri-
ges sto rsta ta vlingar inom simidrotten i stort 
med deltagare fra n hela landet. I Sum-
Simta vlingarna fa r flickor och pojkar mellan 
13 och 17 a r delta. 
 
SUM SIM i la ngbana arrangeras under fyra da-
gar, och likt ett seniorma sterskap med fo rso k 
och finaler under samma dag. Norrko ping har 

tidigare sta tt som va rd fo r Sum-Sim i kortbana 
a r 1982. A ven da  var NKK med och arrange-
rade evenemanget. Det ha r a r dock fo rsta 
ga ngen Sum-Sim i la ngbana ha lls i Norrko ping. 

Norrko ping som idrottsstad bara va xer, och vi 
a r glada o ver det goda samarbetet med Norr-
ko pings Kappsimningsklubb som verkligen 
arbetat ha rt fo r att fa  Svenska Ungdomsma s-
terskapen i simning till Norrko ping. Vi ra knar 
med ett ho gt antal deltagare och beso kare till 
Norrko ping under veckan, sa ger Go ran Lind-
gren, t.f. VD Upplev Norrko ping. 
 
Vi a r tacksamma att Norrko ping kunde a ta sig 
arrangemanget med kort varsel. Svensk Simid-
rott har haft ett flertal ma sterskap i Norrko -
ping under 2000talet och a r trygga med att det 
a ter kommer att bli en bra ta vling pa  Central-
badet samt en stor upplevelse fo r simmare, 
ledare och publik, sa ger Kenneth Magnusson, 
koordinator simning, Svenska Simfo rbundet. 

Mer information, och biljetter kommer att 

kunna hittas pa  www.nkk.se under va ren. 

http://www.nkk.se/
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I sommar, na rmare besta mt 10-14 juli, sa  kom-
mer NKK att arrangera SUM SIM ha r pa  
Centralbadet. Fo r att vi ska klara av ett sa dant 
stort arrangemang kra vs det att vi alla sta ller 
upp och drar ett stra  eller tva  till stacken. Vi 
va ntar hit ca 800-900 deltagare med ca 200-
250 ledare samt en mycket stor publik. Ni som 
var ha r pa  SM/JSM sommaren 2016 kommer 
iha g hur det sa g ut pa  badet. Det blir liknande 
uppbyggt igen och hja lpen beho vs verkligen. 
 
Det kommer bli 9 ta vlingspass da r varje ta v-
lingspass slukar 23-24 utbildade ta vlings-
funktiona rer runt bassa ngen. Uto ver dessa be-
ho vs det hja lp med biljettfo rsa ljare, nattvakter, 
publikva rdar, resultatlo pare (a lder ca 14-16), 
kla dkorgsba rare (endast finalpass, a lder 11-14 
a r), matserveringspersonal, serviceavdelning-
en mm.mm. Totalt slukar detta, vid sidan av 
ta vlingsfunktiona rerna, ca 30-35 personal per 
ta vlingspass. Vi ska a ven iordningsta lla badet 
fo r ta vling dagarna fo re och sedan riva allt pa  
so ndagskva llen efter ma sterskapens slut. 
Som ni ma rker sa  ga r det a t mycket personal. 
Nu kommer a ven chansen att ga  funktiona rs-
utbildning samt tillfa lle fo r er redan utbildade 
att uppdatera er.  
 

SUM SIM na rmar sig med stormsteg. Funktion-
a rer so kes med ljus och lykta.  
Sitter du pa  en ifylld funktiona rs- eller med-
hja lparlapp och inte bara la mnat in den? 
La mna in den sa  kan vi sova lite lugnare om 
natten. 
Fo r dig som inte a r utbildad sa  finns ytterli-
gare en chans innan SUM SIM lo rdagen den 15 
juni mellan 09:00-15:00 da  Kjell och Roland 
ha ller utbildning fo r blivande funktiona rer 
Steg I. 
Samma dag mellan 09:00-10:30 a r det uppda-
tering fo r er med distriktsstatus. 
Anma lan till mats.sjostrand@nkk.se 
Tack pa  fo rhand. 
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Utbildning för blivande funktionärer Steg 1: 

Lördagen den 15 juni 9:00-15:00 

Uppdatering för Distriktsfunktionärer:  

Lördagen den 15 juni 09:00-ca 11:30 

  

Info om simshopen och  FF 

Vi håller till i konferensen i cafeterian.   
Anmälan till: mats.sjostrand@nkk.se 

Simshopen a r under avveckling, FF 
(Fo ra ldrafo reningen) har fortfarande ett litet 
sortiment klubbkla der kvar som sa ljs under 
a ret. Avsikten a r att till slut endast ha simmo s-
sor (NKK Moulded cap) fo r fo rsa ljning. 
 
Hur köper jag en simmössa under tävlings-
säsong? Mejla kansliet, sa  kommer simmarens 
tra nare ta med en simmo ssa till na sta tra -
ningstillfa lle och sedan faktureras simmaren 
kostnaden. Simmo ssorna kostar 95 SEK. 

Ta vlingsva rden har ocksa  simmo ssor till fo r-
sa ljning ur ”Ta vlingsva skan”. 

Beställning av simkläder och/eller klubb-
profilkläder? Kan antingen ske i samband 
med Klubbevent Arena som FF ordnar 2 
ga nger per a r eller direkt fra n Arenas hem-
sida www.swimstore.se 
 
Vid ko p av simkla der fra n hemsidan utga r 
klubbrabatt. Fra ga kanslipersonal om rabatt-
koder via 011-10 22 40 
 
Har du na gra fra gor? Kontakta ansvarig hos FF 
genom mejladresen: nkksimshop@gmail.com 
 
 

mailto:mats.sjostrand@nkk.se
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Baby- och minisim i Ringdansen 

Under va rterminen har vi startat baby- och mi-

nisimsgrupper i bassa ngen i Ringdansen. Ha r 

kan sma  barn fra n 3 ma nader fa  mo jlighet att 

uppta cka vattnet fo r fo rsta ga ngen. I babysim 

a r grupperna uppdelade efter barnets a lder, da  

det snarare a r deras motoriska utveckling som 

styr inneha llet a n deras tidigare kunskaper. 

Dessutom a r ju fo ra ldrarna med barnet i vatt-

net och kan hela tiden utmana barnet pa  ra tt 

niva . A nda upp till att barnet a r tva  a r kan du 

bo rja med babysim, ju tidigare grunderna fo r 

vattenvana la ggs desto ba ttre. Fo r inneha llet i 

kurserna riktar in sig pa  just vattenvana, det 

vill sa ga grunderna till simkunnighet. Vi tra nar 

att doppa, ha lla andan, flyta, balansera i vattnet 

och att greppa tag om kanten.  

A r barnet o ver tva  a r passar snarare minisim 

som fo rsta steg till simkunnighet. Minisim a r en 

kurs som riktar sig till barn som a r lite fo r sma  

fo r simskola utan fo ra ldrar men vill bo rja tra na 

vattenvana och simkunnighet, eller helt enkelt 

fortsa tta efter baby-kurserna. I kursen a r fo r-

a ldrarna med i vattnet och hja lper barnet att 

utvecklas och a ven ha r utga r inneha llet fra n 

barnets a lder och motoriska utveckling. Inne-

ha llet bygger till stor del pa  vattenvana men vi 

la r oss ocksa  att fo rflytta oss i vattnet med hja lp 

av bensparkar och crawlarmtag.  

Simskola för barn med särskilda behov 

Na r vi fick chansen att bedriva verksamhet i 

Ringdansens varma bassa ng var det ett natur-

ligt steg att starta upp verksamhet fo r barn som 

kanske inte klarar av stora simskolegrupper 

men a nda  beho ver la ra sig simma. I simskole-

gruppen fo r barn med sa rskilda behov a r fo r-

a ldrarna med barnet i vattnet och hja lper bar-

nen fokusera, tra na och utmanas. Inneha llet 

utga r fra n barnets individuella fo rutsa ttningar 

och fo rkunskaper med ma let att bli simkunnig. 

Barnet tra nar grunderna i vattenvana samtidigt 

som vi tra nar bro stsim och livra ddnings-

ryggsim. Grupperna a r sma  med maximalt sju 

deltagare per grupp vilket ger siminstrukto ren 

goda mo jligheter att a gna tid a t varje deltagare.  

 

 

2019 NKK:s Nyhetsbrev  

 

Babysim, minisim och simskola fo r barn med sa rskilda behov 

Anmäl dig till höstens kurser 

redan nu!  

På vår hemsida nkk.se       

hittar du mer information 

om tider och anmälan. 
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Inför sommaren 2019 

Nu sta r sommaren info r do rren och da rmed 
alla sommarsimskolor. I a r kommer NKK bed-
riva verksamhet pa  Himmelstalundsbadet i tva  
omga ngar (vecka 25-26 samt vecka 30-31) 
samt pa  badplatserna i Arko sund 
(Nordanskogsbadet), Ensjo n, Ka rtorp och i 
Kvarsebo.  I Arko sund arrangeras simskola fo r 
nybo rjare och ma rkestagare vecka 27-28. I En-
sjo n har du mo jlighet att ga  i simskola vecka 29
-30 pa  tva  olika badplatser. A ven ha r kan du 
va lja mellan nybo rjargrupp eller ma r-
kestagningsgrupp. I a r startar vi en simskola i 
Kvarsebo under vecka 30, 31 da r ba de nybo r-
jare och ma rkestaggare kan delta.  

Oavsett om du kan simma eller vill la ra dig 
grunderna a r det extra kul med sommarsims-
kola i o ppet vatten. Fo rutom att du fa r njuta av 
det fina sommarva dret la r du ocksa  ka nna vatt-
net under varierande fo rha llanden. Vind, vat-
tentemperatur eller va derlek sta ller nya krav 
pa  alla simmare, van som ovan. Ha r har du 
dessutom chansen att ga  en ma rkestagnings-
grupp och la ra dig klara riktigt tuffa utmaning-

ar med fina ma rken som belo ning.  

Portalen 

Att kunna simma a r det na got ma nga ser som 
en sja lvklarhet, eller kanske i alla fall att la ra 
sig det som barn. Men idag finns det flera 
vuxna med annan etnisk bakgrund a n svensk i 
Norrko ping vilket ocksa  inneba r att de har ett 
annat fo rha llande till vatten och simkunnighet. 
I samarbete med Hyresbosta ders projekt Por-
talen har NKK bidragit till att o ka simkunnig-
heten bland utlandsfo dda. Ha r har vuxna ma n 
och kvinnor fa tt mo jlighet att bekanta sig med 
vattnet men ocksa  att la ra sig bakgrunden till 
den svenska ka rleken till vatten, simkunnighet 
och bro stsim. Varfo r la r har vi la rt oss bro stsim 
som fo rsta simsa tt, varfo r a r det ett krav i sko-
lan att alla barn ska kunna simma och vad ska 
man ta nka pa  na r man beso ker en simhall eller 
en badplats? Detta a r exempel pa  a mnen vi fo r-
djupat oss i och diskuterat. Givetvis sta r a ven 
simtra ning och livra ddning pa  schemat. 

 NKK:s Nyhetsbrev  2019 

La r dig simma eller fo rba ttra dina befintliga simkunskaper  
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Det finns mycket positivt att bera tta om  va ra 
ta vlingsprestationer under va ren. 

Lite av examensprov blev de ba da storta vling-
arna Swim Open Stockholm och traditions-
fyllda Ullbergstrofe n i Go teborg. I stort sett 
presterade alla pa  topp. Pa  Swim Open stack 
Emil Kernen ut lite extra och var snubblande 
na ra att kvala in till EJM. Han har chansen 
na sta a r, da  han i a r var ett a r yngre a n de 
a ldsta. Ullbergstrofe n  blev ytterligare en     
kanonta vling fo r NKK. Ha r simmar vi alltid 
bra! Vi krossade alla va ra ma l, da r ma nga av 
de yngre klev fram och bidrog till en slutlig 3:e 
placering i klubbstriden. Ett litet genombrott 
blev det fo r 13-a riga Jacob Hellman, som bl.a. 
tog 2 guld i sin a ldersklass. Va ra allra yngsta 
har simmat kvalta vling till Va rsimiadens fina-
ler. 

 Mycket gla djande fick vi med alla 12 simmare, 
som vi sta llde upp med, till finalen. 

Vi har a ven haft 3 grupper iva g pa  tra ningsla -
ger. Elit var 1 vecka i Torremolinos, Spanien. A
- och B-gruppen a kte till A lvdalen. Ba da la gren 
var mycket lyckade.  
NKK har 4 simmare pa  O stSvenska simfo rbun-
dets tra ningsla ger i Spanien 21-30/5. Pa  kate-
gorila gret i Calella kommer Emil Kernen och 
Sara Wallberg deltaga. Ha kan Hertzman a r 
a ven uttagen som en av 4 tra nare da r. Till ka-
tegorila gret i Malaga a r Ebba Bladh Hazard 
och Ebba Holgersson uttagna. 

Nu ser vi fram mot Sommarens Ma sterskap 
och NUSS. SM ga r i Malmo , SUM SIM i Norrko -
ping och NUSS i Jo nko ping. 

 

Kvarvarande ta vlingar innan semesterledigheten: 

31/5-2/6  Filbyter Cup i Linko ping. 

       8-9/6   Va r Simiadens Finaler i Linko ping (samarrangeras med DM). 

       8-9/6   O st Svenska Ma sterskapen (DM/JDM) i Linko ping. 

  28-30/6   NUSS i Jo nko ping 

28/6-2/7   SM/JSM i Malmo  

  10-14/7   SUM-SIM i Norrko ping. 

NKK:s Nyhetsbrev  2019 

Ta vlingssimning 

Sveriges ha ftigaste simla ger!  
Nybo rjare eller proffs? Spelar 
ingen roll! Vi va lkomna alla 
oavsett niva .  
Fo r dig mellan 11-14 a r. 
Vi ses va l? 

 
Stadium Sports Camp 
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         Ordförande   Mattias Haag  

Vice Ordförande   Anders Westerberg (ny) 

         Sekreterare   Mari Jacobsson  

                    Kassör   Fredrik  Holgersson (ny)  

                Ledamot   Jan Andersson  

                Ledamot   Mikael Bo nnemark (ny)  

                Ledamot   Patrik Andersson (ny)   

             Suppleant   Annki Svedberg (ny) 

             Suppleant   Martina Hegestig (ny) 

                  Revisor   Johannes Karlsson  
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Nya ansikten i NKK:s styrelse 

Styrelsen a r fo reningens beslutande organ och ansvarar fo r fo reningens angela genheter.      
Styrelsen skall inom ramen fo r RF:s, SSF:s och dessa stadgar svara fo r fo reningens verksamhet 
enligt faststa llda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det a ligger styrelsen sa rskilt 
att : 

                  • tillse att fo r fo reningen ga llande lagar och bindande regler iakttas  

                  • verksta lla av a rsmo tet fattade beslut  

                  • planera, leda och fo rdela arbetet inom fo reningen  

                  • ansvara fo r och fo rvalta fo reningens mede 
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Under de senaste a ren har fo retag som utvecklar ta vlingsdra kter 
i simning lagt ner stora resurser pa  att fa  fram ho gteknologiska 
dra kter.  

Dessa sk tech-dra kter har avancerad funktioner fo r att bland an-
nat minska motsta ndet i vattnet. 

Dra kterna a r dyra att ko pa och pa verkar de yngre simmarnas 
resultat i va ldigt liten utstra ckning. Da rfo r har Svenska Simfo r-
bundets styrelse tagit fram riktlinjer fo r anva ndning  
av dessa typer av dra kter fo r barn under 12 a r. 
Svenska Simfo rbundet har beslutat att fo rorda att tech-dra kter 
inte bo r anva ndas av barn under 12 a r. Ista llet rekommenderar 
Svenska Simfo rbundet att simmaren  
anva nder ta vlingsdra kter i billigare material. Svenska Simfo r-
bundet ber da rfo r fo reningarna att inkludera dessa riktlinjer i 
informationen till sina medlemmar.  
Det a r ocksa  viktigt att tra nare och ledare o kar fo rsta elsen fo r 
dessa riktlinjer hos ba de simmare och deras fo ra ldrar. 

• En tech-dra kt kommer inte att go ra skillnad fo r en yngre sim-
mares resultat. Hos dessa simmare a r god teknik en mycket 
viktigare komponent fo r att simma snabbare. 

• Fokus i dessa a ldrar ska ligga mindre pa  resultat och mer pa  
gla djen att idrotta och ta vla. Genom att ko pa en tech-dra kt fo r 
unga simmare sa tter fo ra ldern fokus pa  resultatet. 

• Barnen ska ka nna och fo rsta  att det a r deras egna nedlagda tid 
och arbete som go r skillnad na r de ta vlar, inte ta vlingsdra kten 
de har pa . 

• En tech-dra kt kostar mycket pengar. Vi vill att va r verksamhet 
ska vara inkluderande da r alla ka nner gla dje och gemenskap. 
Genom att la ta alla barn ta vla i en ta vlingsdra kt som inte a r sa  
dyr underla ttar vi inkludering och minskar utanfo rskap. 
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Riktlinjer fo r anva ndning av ta vlingsdra kter 

i 

Den typ av dra kter som 
inte rekommenderas fo r 
barn under 12 a r, a r de 
som finns pa  FINA: s lista 
o ver godka nda dra kter 
och har tejpade so mmar 
och tyg som med vattenav-
sto tande egenskaper. 
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NKK:s samarbetspartners och sponsorer  
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Håkan Hertzman         Chefstra nare, Tra nare 

Annica Forslund           Kansliansvarig, Ekonomiansvarig 

Mats Sjöstrand              Arrangemangansvarig, Tra nare 

Olga Kosovskaya          Kursverksamhetsansvarig, Tra nare 

Maria Winberger         Kanslist 

Daniel Magnusson       Arrangemangansvarig, Tra nare 

Johanna Bertell             Kursverksamhetsansvarig, Instrukto r 

 
 
 
 
 
Kontakt: 

Telefon: 011 10 22 40 

Ma – Fr :09.00-12.00 samt Ma -Tor: 13.00-15.00 
Mail: kansli@nkk.se  

www.nkk.se 
Besöksadress: Badhusgatan 4 
 

    

2019 NKK:s Nyhetsbrev  
 
NKK personal pa  kansliet 


