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 2018:2   NKK:s 2018:2 
Nyhetsbrev  

Ä r det inte fantastiskt? Snö n faller öch lyser upp va r 
tillvarö en ha rlig julsta mning infaller öch vi kan se 
fram möt en va lfö rtja nt julledighet. Vilket gött slut 
pa  a ret, vi har fler simkunniga barn öch ungdömar i 
Nörrkö ping söm med gla dje la rts sig simma öch nu 
ka nner sig tryggare i vattnet. NKK´s fina traditiön 
med ett av Nörrkö pings vackraste Luciafiranden i 
samband med KM öch inte minst de fantastiska pre-
statiönerna av va ra simmare vid hö stsimiaden, Sum 
Sim, SM/JSM öch Nördiska Ma sterskapen i Finland. 
Det ba dar gött infö r framtiden öch det a r gla djande 
att vi under hö sten ö ppnat upp simundervisning fö r 
barn med funktiönshinder öch under 2019 startar 
upp simtra ning fö r funktiönshindrade öch a terigen 
etablerar babysim i NKK´s regi. Simidrött a r en fan-
tastisk idrött, bra tra ning öch vi erbjuder en utbild-
ning fö r livet. NKK har ungefa r lika ma nga tjejer öch 
killar med ölika bakgrund i verksamheten söm öm-
fattar drygt 1700 aktiva medlemmar per a r i alla 
a ldrar fra n ung till ”a ldre”. Vi tra nar, ta vlar samt 
a ker pa  la ger tillsammans öch alla utvecklas utifra n 
sina egna fö rutsa ttningar.  
 
NKK arbetar möt RF´s Strategi 2025 Svensk Idrott – 
världens bästa, söm inneba r att framtidens idrött 
ska vara nyfiken öch inspireras av fö ra ndringarna 
söm sker i samha llet. Det ma ste ga  att idrötta pa  fler 
ölika sa tt. Trenden a r na mligen att ma nniskör lever 
mer öch mer ölika liv. Va ra fö reningar ma ste bli 
ba ttre pa  att mö ta ma nniskörs ölika behöv sa  att fler 
ka nner sig va lkömna pa  sina villkör. Va ra idröttsfö r-
eningar ma ste utförska nya sa tt att fa nga ma nni-
skörs engagemang. En ny syn pa  tra ning öch ta vling 
bö rjar öcksa  fa  fa ste pa  alla niva er. Ällt fler ser idröt-

ten söm en utbildning fö r livet öch ba de fö rbund öch 
fö reningar talar öm ra tten till rö relsefö rsta else fö r 
alla. I en sa dan idrött ger vi alla en bra grund att sta  
pa  samtidigt söm vi tra nar öch ta vlar lika mycket 
söm na gönsin. Men fökus ligger pa  utveckling ista l-
let fö r pa  resultat. Nyfiken? 
La s mer pa  www.strategi2025.se 
 
Vi inledde a ret 2 steg baka t da  var manager slutade, 
vi avslutar a ret ett steg frama t öch arbetar intensivt 
med NKK 3.0 fö r att vi 2019 ska ta 2 steg frama t att 
förtsa tta utvecklas söm fö rening med ma lbilden 
strategi 2025. Vi har en hel del utmaningar inte 
minst ekönömiskt men öcksa  fantastiska mö jlighet-
er.  
Fö r att driva öch utveckla en fö rening söm NKK 
kra vs resurser, inte bara ekönömiskt, vi har en fan-
tastisk persönal/medlemmar med engagemang öch 
kömpetens i va rldsklass, söm har hja rtat öch brin-
ner fö r den snart 100a riga anrika simidröttsfö r-
eningen. Den 7:e september 2019 firar vi med 
pömpa öch sta t NKK´s 100 a rs jubileum. Vi tackar 
samtliga medlemmar öch persönal utan er hade det 
inte varit mö jligt, drygt 1700 medlemmar, ca 40st 
instruktö rer, simtra nare, kanslipersönal samt en 
aktiv styrelse söm la gger 1000 tals timmar per a r 
ideellt.  
Den bästa presenten? Att idrottsstaden Norrkö-
ping investerar i sina medborgare och bygger en 
ny simhall som ger förutsättningarna för NKK att 
fortsätta utveckla en simidrott för alla, simning 
är hälsa – hälsa ofta!!   
                                    
                                    Mattias Haag (NKK´s styrelse)                                                                                                                             

Göd Jul öch Gött Nytt Ä r, ö nskar vi Er alla! 

Vara med pa  Medley Bästa Fyran, Trean och Tvåan! 
  
En arrangemang söm NKK i samarbete med Medley 
öch Svenska Simfö rbundet anördnar varje a r i april i  
samband med NKK´s hemmata vling Examensim!   
Ta vlingen sker pa  sö ndag den 7-e april! 
Du öch din klass anma ler er via la nken pa  internet  
http://www.bastafyran.seanmalan/, 
ha r finner du a ven mer införmatiön öm 
tider öch köntaktinförmatiön.   
 

Välkomna!  

http://www.strategi2025.se/vanligafragor/
http://www.strategi2025.se
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 NKK:s härliga kursverksamhet  

En härlig avslutning på kursverksamheten som tar en 
paus under jullovet! 

Vi a r ja ttenö jda med resultatet! Ma nga simmare tög vattenprövet öch blivit 
simkunniga, ma nga barn öch vuxna söm tög sitt fö rsta simtag öch utveckla-
des i ra tt riktning  den ha r terminen. Söm bönus har vi fa tt flera duktiga 
instruktö rer söm engagerade sig i va r verksamhet öch vill förtsa tta att  
utvecklas na sta termin!  
Vi a r stölta ö ver att vi nu va gar  ta nya tag! Vi ö ppnar Babysim öch Minisim 
i Ringdansen pa  sö ndagar under va rterminen 2019 samt förtsa tter med 
va ra vanliga kurser söm vi har haft under hö sten inklusive grupper fö r 
funktiönshindrade barn!  

Du vet väl om att NKK inte bara bedriver verksamhet på Centralba-
det? 
Vi finns öcksa  i Krokek på Råsslabadet samt i Ringdansens centrum i 
World Class bassäng. 
På Råsslabadet har du söm deltagare tillga ng till en 16-meters bassa ng 
med störa mö jligheter till kvalitativ undervisning. Bassa ngen ha ller en 
temperatur pa  ca 28 grader öch a r gradvis sluttande fra n grund till djup 
del. Vi a r sja lva i anla ggningen vilket ger en lugn och trygg lärandemiljö. 
Dessutöm slipper du tra ngseln öch trafiken till öch fra n anla ggningen. 
I Ringdansen har vi mö jlighet att bedriva kurser söm specifikt behö ver 
varmare vatten. I den 34-gradiga bassa ngen kan du tillsammans med ditt 
barn delta i va ra kurser i baby- och minisim. Dessa kurser riktar sig till de 
alla minsta barnen fö r att tidigt skapa en trygghet i vattnet men öcksa  fö r 
att ge fö ra ldrarna öch barnen en mysig stund tillsammans. En perfekt akti-
vitet fö r de fö ra ldrar söm vill fa  en unik upplevelse tillsammans med sitt 
barn. Det finns kurser fö r alla! Vi bedriver a ven grupper fö r barn med 
funktionshinder, dessutöm har vi a ven va r ordinarie verksamhet fö r 
grupperna Baddaren 2 – Hajen 1.  
La t inte tiden passera fö rbi, aktivera dig öch fa  en nyttig upplevelse med 
NKK`s ba sta instruktö rer! 
 

NYHETER: 

• Du kan böka dig pa  en av va ra tre 
ölika Babysimkurser söm a r inrik-
tade pa  ölika niva er. 

• Du kan böka dig pa  en av va ra        
Minisimkurser öch fa  en ha rlig upp-
levelse med ditt barn öch din familj. 

• Du kan böka en simkurs fö r dig öch 
ditt barn söm behö ver lite extra 
hja lp, en simkurs fö r barn med 
funktionshinder. Ha r ö ppnar vi en 
kurs fö r nybö rjare öch en kurs fö r 
förtsa ttning. 

Du kan ge ett presentkort med en bö-
kad kurs fö r na gön du tycker öm, ex-
empelvis en vuxencrawlkurs eller en 
simsköla. Ring öss, sa  hja lper vi till, 
Böka din kurs pa  va r hemsida 
 www.nkk.se eller ring 011-10 22 40. 

Johanna Bertell 
a r tillbaka pa   
kanten efter sin  
fö ra ldraledighet!  
 
Hja rtligt  
Va lkömmen! 
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      Headcöach har ördet... 

Fin avslutning på simmaråret! 
 
Vi har nu ta vlat fa rdigt fö r i a r öch vi kan könstatera att vi har haft en 
ja ttebra hö st, med ötröligt fina prestatiöner pa  SM/JSM, SUM-SIM öch 
NM. 
 
SM/JSM blev ju succe artat, med 3 medaljer, 10 finaler. Sara Wallberg 
tög sina fö rsta SM medaljer na gönsin, da  hön slutade tva a pa  200 brö st-
sim öch trea pa  50 brö stsim. Tack vare det blev hön uttagen till seniör 
landslaget att simma Nördiska Ma sterskapen. Da r simmade hön tre fina-
ler öch tög ett bröns pa  200 brö stsim.  
 
Pa  SUM-SIM´s Riksfinaler var det Emil Kernen söm stöd fö r grannla ten. 
Han vann sitt fö rsta guld i SUM-SIM sammanhang. Det var pa  100 
ryggsim. Han tög a ven ett silver pa  den dubbla distansen. Ebba Hölgers-
sön impönerade stört. Krössade pers öch tre töpp 8 placeringar. De ö v-
riga 4 i truppen stöd a ven de fö r impönerande simningar. 
  
De yngre simmarna avslutade ta vlingsa ret med Hö stsimiaden i Oskars-
hamn. Hela 36 st simmare söm ördnade ett riktigt medaljregn till NKK. 
13 guld, 20 silver öch 24 brönsmedaljer simmades det hem. 
 
Nu blickar vi frama t möt en ny spa nnande sa söng. Under januari köm-
mer vi delta pa  UGP i Mötala öch Svenskt Grand Prix i Malmö , sedan  
va ntar NUSS a ldre öch Yngre i bö rjan pa  februari. 

Klubbma stare i a r blev: 
  

 

 

 
 
Priser öch utma rkelser 2018  
 
Björn Borg stipendium 
 
Ba sta seniör: Sara Wallberg      Summa: 5.000 sek  
Ba sta juniör: Hampus Lövinge Summa: 4.000 sek  
 
Stipendium ur fonden betalas ut för bästa simprestation ”s.k. Morotspengar” 
 
Pristagare: Sara Wallberg fö r Silver pa  SM 200 brö stsim        Summa:10.000 sek 
Pristagare: Hampus Lövinge fö r Silver pa  JSM 50 rygg             Summa: 5.000 sek 
 
Felicia och Isabelle Hagbergs stipendium 
 
Tildelas den ungdömssimmare, söm visat stö rst utveckling, ba de fysiskt men framfö r allt tekniskt pa   
brö stsim. 
 
Pristagare: Sara Wallberg       Summa : 1.800 sek  

Herrklasserna 
 
16 år och äldre -Marcus Försgren 
13 till 15 år - Niköla Petrövic 
11år och yngre -Wilmer Jaköbssön 

Damklasserna 
 
16 år och ä - Sara Wallberg 
12 till 15 år - Stefanie Petrövic  
11år och yngre -Edith Nyman 

 

Sara Wallberg, NKK´s främsta och  
Sverige´s  nästbästa bröstsimmare 2018.  

Emil Kerner, Svensk Ungdomsmästare!  
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Kappis Ringens gruppstipendier 
 
Kriterierna fö r priset a r en kömbinatiön av: na rvarö, kvalitet pa  
tra ningarna, ta vlingsresultat, kamratskap samt utveckling. 
 
Pristagare: Emil Kerner, Elitgruppen           Summa: 1.000 sek 
Pristagare: Ebba Blad Hazard, Ä-gruppen   Summa: 800 sek  
Pristagare: Ebba Hölgerssön, B-gruppen     Summa: 800 sek 
Pristagare: Jacöb Hellman, D-gruppen         Summa: 400 sek 
 

Bästa Kamrat  
 
I a r tilldelas Ba sta Kamratpriset  Oliver Edoff 
 
Vi tackar årets faddrar: Hampus Lövinge, Sara Wallberg, 
Klara Erikssön, Victör Lövinge, Ella Lindröth, Emil Kerner, Ebba 
Bladh Hazard, Tilde Malm, Jösefin Ha rderlin, Klara Ga rdman, 
Ännie Westerlund, Max Engströ m samt Jöhn Brölin. 

Bosse Karlsson avtackades fö r la ngt 
öch utma rkt arbete söm ansvarig fö r 
NKK:s Funktiöna rsverksamhet. 

Ävtackning 

 

Sommarens häftigaste läger med solsken, glittrande pooler och massor med kompisar.  

Ni vet väl att NKK är ansvarig för simsporten på Stadium Sports Camp? 

Under tre sömmarveckör 2019: v.27 (30/6-6/7), v.28 (7-13/7) samt v.29 (13-19/7) finns vi kring  
Himmelstalundsömra det fö r en öfö rglö mlig sömmarlövsvecka. La gret a r till fö r dig söm a r fö dd 2004-2008. Under 
veckan kömmer du fa  tra ning av duktiga ledare söm jöbbar fö r att alla ska fa  en fantastisk vecka. Ba de nybö rjare öch  
ta vlingssimmare a r va lkömna. Tra ningen, sker 2 ggr/dag, anpassas efter just din niva  vilket 
gö r att du fa r tra na med andra likasinnade öch fa r lagöm utmaning i din tra ning. 
 

 Anmälan görs på www.stadiumsportscamp.se/norrkoping 

Stadium  
Sports Camp 
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Det blev en bra fö rsa ljning av New Bödy under hö sten 2018! Vi tackar 
alla simmarfamiljer fö r er insats. Pengarna kömmer att anva ndas till 
ny kick-öff-aktivitet hö sten 2019. 
 
Simshöpen a r under avveckling eftersöm vi inte la ngre har tillga ng till 
lagerlökaler samt att det köstar öss mycket i tid öch pengar att ha lla 
ett stört sörtiment. Da rfö r ha ller FF ha ller pa  öch sa ljer av befintligt 
varulager i samband med event öch ta vlingar pa  hemmaplan, fö r att till 
slut endast ha badmö ssör (NKK Möulded cap) fö r fö rsa ljning. Besta ll-
ning av simkla der öch/eller klubbpröfilkla der sker antingen vid klubb-
event med Ärena söm FF ördnar 2 ga nger per a r eller direkt genöm 
Ärenas hemsidawww.swimstöre.se 
 
Hur kö per jag en badmö ssa under ta vlingssa söng? Mejla kansliet, sa  
kömmer simmarens tra nare ta med en badmö ssa till na sta tra ningstill-
fa lle öch sedan faktureras simmaren köstnaden. Vid ta vlingar da r NKK 
har med en Ta vlingsva rd, kan mö ssa kö pas av hen, eftersöm FF har 
ördnat en ta vlingsva ska söm utö ver ölika fö rsta-hja lpen-artiklar öcksa  
inneha ller badmö ssör. 
 
Vad gö r vi i FF? Vi fö rsö ker fa  in pengar pa  ölika sa tt, fra mst genöm 
fö rsa ljningsaktiviteter öch med dessa ördnar vi ölika slags trivselakti-
viteter fö r simmarna. Vi anördnar a ven klubbevent med Ärena samt 
driver i samverkan med NKK ölika fra gör söm a r köpplade till FFs 
verksamhet. FF har na sta a rsmö te februari 2019 öch vi sö ker nya fö r-
a ldrar söm vill engagera sig i FF. Vi ser ga rna att vi har deltagare fra n 
varje ta vlingsgrupp i FF. Vill du veta mer, köntakta antingen Emilia 
Liiri (ördfö rande) genöm mejl:emilia.liiri@hötmail.cöm eller prata 
med din ta vlingsgrupps FF-representant. 
                                                                                                           
                                                                                                                 Emilia Liiri. 

NKK:s  
fö ra ldrafö rening  

har ördet ... 

FF a r en viktig funktiön i va r 
fö rening öch vi behö ver flera 
engagerade fö ra ldrar fö r att 
hja lpa till!                
Om du vill bli en av dem,  
köntakta Emilia Liiri via  mail:  
 
emilia.liiri@hotmail.com  

Under hö sten har NKK arrangerat en hel del arrangemang sa söm Tva r-
sim, Ärena Knatte Cup, Examensim öch slutligen Luciafirande tillsam-
mans med Klubbma sterskapen i Sprint. Under va ren kömmer vi att ar-
rangera O stgö ta distans en ta vling da r va ra simmare fa r pröva pa  dem 
lite la ngre distanserna öch sedan va r inbjudningsta vling Ärena Knatte 
Cup, vi avslutar med Examensim söm framfö rallt riktar sig till simmar-
na i kursverksamheten. Älla va ra arrangemang a r avha ngda att va ra 
duktiga funktiöna rer hja lper till fö r att fa  allt att fungera.    
 
Varfö r vi arrangerar hemmata vlingar a r fö r att va ra barn öch ungdö-
mar ska fa  mö jligheten att visa upp sina nyvunna kunskaper i en trygg 
miljö  pa  hemmaplan, vilket vi tycker a r en viktig del av verksamheten. 
 
Ätt vara ta vlingsfunktiöna r a r en viktigt bit av att vara NKK fö ra lder, 
dessutöm la r du dig mer öm ditt barns idrött. Det a r söm du fö rsta r vik-
tigt fö r öss i NKK att vi har va lutbildade ta vlingsfunktiöna rer. 
 
                                                                                           Daniel Magnusson. 

NKK´s egna arrangemang! 

 

Om du vill utbilda dig till 
funktiöna r köntakta 
NKKs kansli  
Genöm mail  

kansli@nkk.se 

 

 

 

 

www.swimstore.se 

http://www.swimstore.se/
mailto:emilia.liiri@hotmail.com
mailto:emilia.liiri@hotmail.com
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 Va ra samarbetspartners öch spönsörer 

NKK:s personal på kansliet:  
 
Håkan Hertzman         Chefstra nare, Tra nare 
Annica Forslund           Kansliansvarig, Ekönömiansvarig 
Mats Sjöstrand              Ärrangemangansvarig, Tra nare 
Olga Kosovskaya          Kursverksamhetsansvarig, Tra nare 
Maria Winberger         Kanslist 
Daniel Magnusson       Ärrangemangansvarig, Tra nare 
Johanna Bertell             Kursverksamhetsansvarig, Instruktö r 
 

Kontakt: 
 
Telefon: 011 10 22 40 
Ma – Fr :09.00-12.00 samt Ma -Tör: 13.00-15.00 
Mail: kansli@nkk.se  
www.nkk.se 
Besöksadress: Badhusgatan 4 

Köntaktinförmatiön 


