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NKK:s NYHETSBREV - Sept-18

NKK UTÖKAR VATTENUTRYMMET MED
SIMSKOLA I RINGDANSEN.
Fr.o.m. höstterminen 2018 kan vi nu erbjuda simskola i
Ringdansen ute vid Navestad Centrum.
Där kan vi erbjuda simskola för barn och vuxna samt fortsättningsgrupper.
En nyhet för denna termin är att vi kan erbjuda simskola
till barn med funktionsnedsättning på Ringdansen.
Fr.o.m. vårterminen 2019 kommer vi även att erbjuda babysim på Ringdansen.
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Babysim på Ringdansen fr.o.m.
VT 2019.

Saknar du något i Nyhetsbrevet
som du skulle vilja ha med?
Maila till mats.sjostrand@nkk.se

Christine tar nya vagar och Mats aterkommer.
Christine Wilson Gutenberg
slutade sin anställning hos
NKK den 31 augusti för att
anta nya utmaningar. NKK
önskar henne lycka till i
fortsättningen och tackar för
den tid vi haft förmånen att
jobba ihop.
Efter en lång sjukdomsperiod
är åter Mats Sjöstrand på
plats för kanslijobb och
träning. Det blir dock en liten
operativ åtgärd i månadsskiftet okt/nov, där han blir

Kommande tavlingar

hemma en tre, fyra veckor.
Efter det så hoppas, och tror,
vi att allt ska vara ok för
fortsatt arbete.
Vi tackar också kraftigt Jimmy Hellman som, p.g.a
tidsbrist, slutar som omtyckt
coach för D-gruppen.

Simskolorna är nu i full gång!!

20-21 sept.
NIU mästerskapen, Väsby
______________________________
22-23 sept.
Wadköpingsdoppet, Örebro
______________________________
22 sept.
LASS Knattetävling (LÖK), Linköping
______________________________
29-30 sept.
LeWa Sportcup, Motala
______________________________
30 sept.
Tvärsim, Norrköping
______________________________
6-7 okt.
DM/JDM, Linköping
______________________________
13-14 okt
Ungdoms Grandprix 1, Västervik
______________________________
21 okt.
Arena Knatte Cup, Norrköping
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Anmälningarna till höstterminen 2018:2 har rasslat in
under sommaren och slutet av augusti. Det har resulterat i många fullbokade grupper. Det är i skrivandets
stund 1004 st barn inskrivna i Kursverksamheten från
Baddaren 1 upp till Skolsim (grupper varje vardag
15:00), Medleyskolorna och Valen.
Vår vuxenverksamhet (simskola och crawlskola) är även
den hårt belastad med många fulla grupper. 74 elever
anmälda just nu fördelade på 8 grupper.
Vi kan idag endast erbjuda ströplatser inom verksamheten.

Bildtext som beskriver bilden

Funktionärsutbildning
Lördagen den 15 September finns det möjlighet att gå
grundkurs för Tävlingsfunktionärer.
Vi kommer att hålla till i konferensen i cafeterian och det
blir mellan 09:00-15:00.
Er kursledare blir Roland Fredriksson.
Är du intresserad, maila till mats.sjostrand@nkk.se

Funktionärer sökes!!
Vi har en del småarrangemang hemma på Centralbadet
där det behövs funktionärer:
30 september: Tvärsim (16:30 till ca 18:30)
21 oktober: Arena Knatte Cup (13:00 till ca 18:00)
18 november: Examensim (16:30 till ca 18:30)
16 December: Sprint KM med Lucia (16:00 till ca 18:30)

NKK:s Fadderverksamhet.

Simmare från Elit– och A gruppen
kommer att ha var sin grupp som
de ska vara fadder för.
Det innebär att de ska besöka
”sin” grupp 3-4 ggr/termin och då
vara behjälplig med teknikövningar, starter och vändningar under
ett träningspass.
Första besöket blir måndagen den
17 sept mellan 16:45-17:45 för
samtliga grupper utom Guldfiskarna som får Fadderbesök onsdagen den 19 sept 18:45-19:30.
Följande simmare är Faddrar :
A = Victor L & Emil K
B och C: Axel E och Matthias SK
D: Ebba BH & Sara W
E: Klara E & Ella L
Guldfiskarna: Klara G & Annie W

Kan du hjälpa till maila till mats.sjostrand@nkk.se
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KICK OFF!!!!
Ett gäng glada NKK
kids på plats i Brevik. Det börjades
med en gruppaktivitet där olika uppgifter skulle lösas i skogen. Lite trevande i
början men aktiviteten gav ett resultatalla lärde känna
varandra, umgicks
och hade kul tillsammans.

4

En mycket rolig och
uppskattad aktivitet
arrangerades 18-19
augusti av NKK:s
förträffliga Föräldraförening.
Det ”flögs”, tävlades,
knåpades i dagarna
två.
TACK FF!!!

“Nya” tavlinggrupper
fr.o.m. 1 September.
Den 1 September så drog den ca
9 månader långa innesäsongen
igång. Med detta så var det
många omflyttningar i
tävlingsgrupperna. Det “fylldes”
på simmare från kursverksamheten in i E gruppen vilket fick
till följd att uppflyttningar fick
göras i alla steg hela vägen upp
till Elitgruppen. I NKK tränar och
utvecklas nu ca 80 simmare fördelade på 6
träningsgrupper.

”I NKK tränar och utvecklas nu ca 80 simmare fördelade på 6 träningsgrupper”.

Information om avgifter vid
tavling/lager.
P.g.a. många frågor och undringar angående tävlingsavgifter vill vi informera om följande text som finns på hemsidan under fliken ”Allt om
NKK”, ”Dokument” och
”Avgifter och subventioner”.
”Alla avgifter faktureras från
kansliet och skall om inget annat meddelas betalas senast
torsdagen innan aktiviteten
äger rum. Eventuella betalningar via simmarkonton sker
per automatik, om det finns
pengar på kontot.
Om kostnaderna inte är betald
i tid skickas påminnelsefaktura
och då till kommer en administrationskostnad på 50 kr.
När anmälan till simtävling har
skett skall avgifterna för deltagandet betalas av den aktive,
oavsett om den aktive deltar
eller ej och oavsett orsak till
frånvaron. Vid sjukdomsorsak
betalar man den kostnad som
står på PM vid annan orsak får
man betala den faktiska kost-

naden.
Om den aktive anmäler särskilda omständigheter skall
detta tas upp i styrelsen för
avgörande.
Avanmäler man innan sista
anmälningsdag så utgår ingen
kostnad.
(Efter sista anm. dag har NKK
ingen möjlighet att få tillbaka
några pengar för startavgifter
och ev. mat– och logibokningar).
Strykning av enskilda lopp vid
tävlingar, får endast ske vid
sjukdom eller skada, vill simmaren stryka sig i alla fall får
man stå för startavgiften samt
eventuell strykningsavgift.
Deltagare i lägerverksamhet
eller tävling utomlands förutsätts delta i NKK´s tävlingsverksamhet minst t.o.m kommande mästerskap. I de fall
den aktive slutar innan det
kommer denne att krävas på
hela NKK-kostnaden för aktiviteten.”
.
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Stadium Sportscamp—2018

Sommarens Sports Camp genomfördes i
en härlig sommar värme.
Simningen hade totalt 136 deltagare fördelat på tre veckor.
Deltagarna har efter Campen betygsatt
sin upplevelse.
Simningen får mycket fina betyg i form
av genomförande, träningar samt ledare.
97 % kan tänka sig att komma tillbaka &
98 % tipsar gärna någon annan att deltaga på lägret.
Vi tackar våra ledare för en mycket fin
insats – utan er ingen Camp!
Om knappt en månad öppnar anmälan
för sommaren 2019.
Mer information finner ni på
www.stadiumsportscamp.se/norrkoping

Hampus Lovinge blir “amerikanare”.
Hampus Lovinge har sedan 1 september börjat simma
och studera i USA. Han läser på Saint Leo University,
som har sitt säte i Tampa, Florida. Han kommer att läsa
ekonomi under 3 år. Samtidigt tränar och tävlar han för
sitt Universitetslag när han är i USA. Headcoach är Paul
Mangen, som har varit tränare på skolan i 10 år. Laget
ligger i NCAA div. 2 och tillhör Sunshine State Conference. Tävlingssäsongen börjar den 12 oktober för Hampus. Vi önskar honom stort lycka till i USA.
Sedan tidigare har vi även Marcus Forsgren i USA. Han
gör nu sitt tredje och sista år där. Marcus studerar på La
Salle University, som ligger i Philadelphia, i norra USA.
Förhoppningsvis kan båda ”amerikanarna” komma hem
till SM i november och representera NKK.

Hampus Lovinge med benplatta.

Marcus Forsgren , klädd i
Universitetets färger.

