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NKK 
 

NKK HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL 

SPONSORSIM OCH KLUBBKVÄLL DEN 24:E 

MAJ 

Kom för att träffa våra samarbetspartners och ta del av fina 

erbjudanden. Testa dina sim-kunskaper i vår tipspromenad, 

Prova-på ”Mermaid-swim”  eller fiska fiskdamm. ARENA finns 

på plats med fina säsongsprodukter och det blir modevisning 

med våra simmare. Kvällen avslutas med att vi hejar fram alla 

simmare i årets Sponsorsim. Cafeterian håller öppet! 

 

PROGRAM: (ca tider) 

16:30 – 19:30  Sponsorer på plats på uteserveringen 

16:30 – 17:20  Samarbetsövningar för 

                                    tävlingsgrupperna 

16:30 – 17:30  Prova-på ”Mermaid-swim”  

17:30 – 17:45  Modevisning med badkläder från ARENA 

17:45 – 18:00  Fotografering tävlingssimmare 

18:30 – 19:30  Sponsorsim  

 

 

Välkomna till en trevlig familjekväll på 

Centralbadet! 

 

FIN ANDRA PLATS I 
ULLBERGSTROFÉN 

Under Valborgshelgen gick 

den traditionella tävlingen 

Ullbergstrofén av stapeln i 

Göteborg och Valhallabadet. 

NKK var på plats med 25 

simmare och i år var 

motståndet tuffare än 

någonsin – klubbar från hela 

södra Sverige samt 

grannländerna Norge och 

Danmark fanns på plats. 

NKK-truppen kammade hem 

många medaljer och slog 

massor av personliga rekord, 

inkl. ett juniorklubbrekord för 

flickor på 100m medley. BRA 

JOBBAT! 

  

 

Prova på Mermaid-swim den 24:e 
maj! 



 

FUNKTIONÄRER SÖKES! 

I sommar har vi äran att arrangera två tävlingar och våra 

simmare har möjlighet att simma snabbt på hemmaplan 

i ”hemmabassängen”.  

DM går av stapeln den 10-11 juni och hit kommer klubbar ifrån 

Östergötland och Småland. 

NUSS (Nordiska UngdomsSimSpelen) simmas den 30/6 – 2/7 

och är en av våra största ungdomstävlingar. Hit kommer även 

klubbar ifrån våra nordiska grannländer. 

Vi behöver bli fler som hjälper till på dessa arrangemang och 

hoppas att Du som simmarförälder vill komma och vara med i 

vårt glada föräldragäng som finns runt bassängkanten. Vill du 

sälja kaffe, servera mat eller hjälpa till i sekretariatet så 

kontakta Mats på mats.sjostrand@nkk.se  

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 

 

 

Missa inte 

funktionärsutbildningen den 

13:e maj mellan kl.09-15:00 I 

Cafeteria Sjöjungfrun. 

 

Mer info samt anmälan på 

hemsidan www.nkk.se  

mailto:mats.sjostrand@nkk.se
http://www.nkk.se/

