
NKK:s Luciatåg & KM 
Supersprint  
Söndagen den 15 /12 är det dags för NKK:s traditionella Luciatåg och NKK:s 
KM Supersprint på 25 m av varje simsätt. Samtliga simmare i alla våra 
tävlingsgrupper har obligatorisk närvaro. Simmare i Guldfiskarna, Valen och 

Masters är välkomna att delta. Även tränare och föräldrar kan anmäla sig till KM. Distansen för er är 
enbart 25 m valfritt simsätt.  
Anmälan vill vi ha senast den 11/12.  
OBS: Detta är gratis, Startavgift = Deltagande i Luciatåget. (Gäller ej Master/tränare/föräldrar) 

Program för Lucia & KM:  
15.30-16.00 Avprickning i foajén för Supersprint-deltagarna. Simmare i tävlingsgrupperna ska 

dessutom rösta på ”Bästa kamrat” vid anmälan. 
15.30-16.30 Info från styrelsen, kansli, nya klubbchefen, tränare och chefstränare i 

konferensrummet i cafeterian. 
15.30-16.30 Föräldrarföreningen (FF) kommer ha ”sim-loppis”. 

Där man kan sälja och köpa begagnade simkläder Har du något du vill sälja, 
kontakta Sylvia via mail: szpetrovic@hotmail.com.  
10 % av försäljningspriset går till FF. 

16:00-16:30 Insim 
16:30 Luciatåg. Samling ombytta vid undervisningsbassängen. Elit, A och B-grupp är 

sedan i vattnet.  
Övriga i Luciatåget. Ni tar med: Lucianattlinne, glitter, ljus (el-ljus till små barn) 
Man får givetvis även vara tomte, stjärngosse eller pepparkaksgubbe om man vill. 

16:45 -17:25 Luciatåg. Luciatåg: 16:45-17:25   
C:a 17:30 
 
 

 
 

NKK:s KM Supersprint.  
Fika och prisutdelningar.  

 KM Supersprint.  
 Bästa Kamrat.  
 Kappisringens gruppstipendium (En simmare/grupp från Elit till D-grupp) 
 Björn Borgs Stipendium. Senior och Junior 
 KM (Bästa tävlingsresultat/gren under året) 
 Hagbergs bröstsimsstipendium 
 Perstävlingen 

Ev även  en liten Julklapp från tomten (FF) 

c:a 19:30 Avslutning. 
Du kommer inte att få någon ny kallelse, till vare sig Luciatåget eller Supersprint.  
NKK:s Föräldraförening / Norrköpings Kappsimningsklubb 

 

Simning med fart, NKK så klart!!! 

 



”Bästa Kamrat” Ni kommer att få en röstsedel vid avprickningen. Man ska rösta på någon av 
simmarna, OBS! ej tränare. Man kan bara erhålla titeln en gång. Följande aktiva simmare har blivit 
valda tidigare och kan alltså inte få priset igen: Emma Werner och Stefanie Petrovic. (Guldfiskarna & 
Valen Ä+Y är ej med och röstar om ”Bästa Kamrat”)  
 
Grenar & åldersklasser på Sprint KM: -03 o ä / -04-07 / -08 o y  
 
Samtliga tävlingsgrupper samt Guldfiskarna & Valen Ä+Y från kursverksamheten får anmäla sig. 
 
1. 25 fjäril fl. -02 o ä   14. 25 bröst fl. -02 o ä  
2. 25 fjäril po. -02 o ä   15. 25 bröst po. -02 o ä  
3. 25 fjäril fl. -03-06   16. 25 bröst fl. -03-06  
4. 25 fjäril po. -03-06   17. 25 bröst po. -03-06  
5. 25 fjäril fl. -07 o y   18. 25 bröst fl. -07 o y  
6. 25 fjäril po. -07 o y   19. 25 bröst po. -07 o y  
7. 25 rygg fl. -02 o ä   20. 25 fritt fl. -02 o ä  
8. 25 rygg po. -02 o ä   21. 25 fritt po. -02 o ä  
9. 25 rygg fl. -03-06   22. 25 fritt fl. -03-06  
10. 25 rygg po. -03-06   23. 25 fritt po. -03-06  
11. 25 rygg fl. -07 o y   24. 25 fritt fl. -07 o y  
12. 25 rygg po. -07 o y   25. 25 fritt po. -07 o y  
13. 25 valfritt simsätt, enbart för föräldrar, tränare, Masters. Tävlas i mixad klass.  
 
Ni behöver inte anmäla er på alla grenar för att få simma, men för att bli Supersprintmästare, måste 
man simma alla 4 simsätten. Tiderna läggs ihop & snabbast totaltid blir Supersprint-mästare.  
(Gäller ej gren 13 som avgörs efter en distans). 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmälan till Luciatåg & KM Supersprint den 15:e december 2019:  
 

ANMÄLAN MAILAS TILL NKK´s KANSLI. kansli@nkk.se  
 

När ni anmäler er behöver vi namn, födelseår, grupp och grenar ni vill simma. 

Anmälan senast den 11/12.  

 


