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VERKSAMHETSPLAN 

2019 
NORRKÖPINGS 

KAPPSIMNINGSKLUBB  

 

Inledning 

Året 2018 inleddes med ett steg bakåt då vår manager Åsa Gårdman 

gick vidare till nya utmaningar. Året avslutas med ett steg framåt där 

vi har ekonomi i balans och lagt grunden med NKK 3.0 för att kunna 

ta två steg framåt!  

Vi kan konstatera att visa områden fungerar medans andra behöver 

ses över.  

• Restaurang Sjöjungfrun avvecklades efter flera år av förluster. 

• Tävlingsverksamheten minskar kraftigt samtidigt som kostnaden 

för den ökar. 

• Arrangemang, NKK har tradition att framgångsrikt arrangera 

större mästerskap/simtävlingar. Senaste 2 åren har NKK inte haft 

några större arrangemang. Vilket påverkar ekonomin, 

medlemmarnas engagemang samt marknadsföringen av NKK 

och Norrköping.  

• Kursverksamheten fortsätter att växa med nya vattenytor bla i 

Ringdansen. Verksamheten utökar med att babysim återupptas 

samt nya simkurser för barn och ungdomar med speciella behov 

(funktionshinder). Vi fortsätter samarbetet med portalen samt 

inleder ett nytt samarbete med Region Öst vilket riktar sig till 

simkurser för nyanlända och invandrare.  

Vi måste våga ifrågasätta gårdagens sanning och våga tänka i nya 

banor som matchar dagens och morgondagens förutsättningar och 

samhälle. Vi måste rucka i ”kulturen” släppa på prestige, öka 

engagemanget, den egna drivkraften och samarbeta övergränserna. 

Vi måste skapa ett arbetsklimat med högt i tak där vi vill, kan och 

vågar prestera!  

Grunden i vårt arbete, vår vision och vår värdegrund tillsammans 

med våra värdeord, kommer att visa vägen för vårt arbete under 

2019. Andra styrdokument är Simförbundets strategiska plan fram till 

2025 samt RF:s strategi för de kommande åren. 
 

 

 

 

 

VISION 

Simkunnighet åt alla  

- efter egna 

förutsättningar och på 

lika villkor. 

 

Värdegrund 

NKK:s målsättning är 

att vara en 

professionell förening 

med positiv anda, där 

alla ska känna glädje 

och trygghet samt 

behandla varandra 

med respekt. 

Medlemmarna ska 

känna gemenskap 

och stolthet över att 

tillhöra NKK samt 

vara goda föredömen 

för varandra och 

omvärlden. 
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Värdeord 

• Glädje - Med glädje menar vi att alla ska känna sig 

rofyllda och tänka på vår förening med lust och värme. 

Glädje fyller oss med motivation och viljan att vara 

tillsammans och prestera mer. 

• Trygghet – Att känna trygghet innebär att våga vara 

den du är och säga det du vill utan att oroas över 

andras åsikt. Vi värnar om varandra och tar ansvar. Vi 

tävlar och tränar på lika villkor.  

• Professionalism – Vi ska i alla aktiviteter sträva efter 

en hög professionalitet. Vi ska ligga i topp i utbildning 

och agera enligt uppsatta krav och regler. Vi ska ha 

tydligt kommunicerade mål som alla känner till och 

jobbar för. 

 

Långsiktiga mål 
 

• NKK ska vara ”top of mind” när det gäller simidrott i 
Norrköping. 

• NKK ska verka för att Norrköping ska ha Sveriges 
högsta simkunnighet. 

• NKK ska verka för simidrott från ung till gammal.  

• NKK ska verka för Svensk Simidrotts projekt - Mer för 
fler.  

• NKK ska vara en arrangör av simidrotts arrangemang 
som sätter NKK och Norrköping på kartan.  

• NKK ska utökat vattenutrymme senast 2021. 

 

Fokusområden 

• Ekonomi i balans 

• Arrangemang som leder till nya intäkter samt 
marknadsför NKK & Norrköping. 

• Tydligare marknadsföring av NKK samt sponsorgrupp. 

• Professionell och regelbunden kommunikation med 

våra partners, personal och medlemmar.  

• Aktivt lobbyarbete som medverkar till att beslut tas om 

nytt badhus i Norrköping. 

• Aktivt utveckla nya vattenutrymmen i och kring 

Norrköping.  

• Bredda och utöka vår verksamhet  

• Rätt organisation på plats för uppdraget 
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Milestones 2019 

• NKK 100 års jubileum 

• NKK 3.0 Implementeras,  
tydlig organisation, arbetsbeskrivningar, policy & kalendarium. 

• Mer vattenutrymme. 

 

 

 

 

Verksamhetsåret 
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Tävlingsverksamheten 

Tävlingsverksamheten i NKK bygger på ”den röda tråden” – ett arbetsdokument som ger rätt 

utmaningar i olika steg. Utvecklingen sker stegvis och anpassas efter bl. a ålder, mognad och 

ambition. NKK har i dagsläget 6 tävlingsgrupper som tränar mellan 2- 10ggr/vecka och tävlar både 

på nationell och internationell nivå.  

 
Mål 2019  

• Tillhöra toppskiktet av Sveriges bästa simklubbar vilket innebär top-15 på senior- och topp 20 

på juniorsidan. 

• Fler deltagare på SUM-SIM än föregående år samt topp 25 i klubbstriden. 

• Öka antalet tävlingssimmare till minst 80 st vid årets slut. 

• Fortbilda simmarna i näringslära, fysiologi, mental träning samt simningens regelverk 1-2 

ggr/år 

• Fortsätta med och utveckla fadderverksamheten genom regelbundna besök och nya former. 

• Höja kvalitén och bredden på träningen genom att erbjuda support/coachning från olika 

specialister/konsulter inom branschen.  

• Erbjuda samtliga tränare fortutbildning minst 1ggr/år 

• Vidareutveckla och därefter implementera handlingsplan vid idrottsskador. 

• Utöka samarbetet med Stjärnkliniken, genom föreläsningar för våra tränare och 

kursinstruktörer. 
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NIU – Nationell Idrotts Utbildning 

Fria Läroverken i Norrköping erbjuder gymnasiestudier med idrottsinriktning bl. a inom simning. På 

idrottsutbildningarna är kärnan ett idrottsintresse och utbildningen erbjuder kunskaper både inom 

teori, praktik och personliga egenskaper. Under ledning av erfaren simtränare erbjuds träning både i 

bassäng och på land ca 4-6 tim/vecka. 

 

Mål 2019  

• Säkerställa fortsatt uppdrag för 5 år framåt genom att hitta en ny samarbetspartner. 

• Öka antalet elever i idrottsutbildningen simning med 50%. 

• Finna nya vägar så att simmare som går på olika skolor i Norrköping skall kunna träna under 

en och samma organisation (NKK) under skoltid. 

 

Masters 

Att träna och tävla simning som vuxen är en gren som växer i hela Sverige och även i NKK har vi en 
ökande efterfrågan. I vår mastersgrupp, som nu består av 23 simmare, tränar tidigare aktiva med 
nybörjare tillsammans. Gemensamt är att man är över 25 år.  
 

Mål 2019 

• Erbjuda minst 2 tävlingstillfällen under året 

• Minst 10 deltagare på SM 

• Rekrytering av minst 1 ny deltagare 

 

Kursverksamheten  

NKK bedriver from år 2019 verksamhet för barn från 2 månader och uppåt samt vuxna. Varje vecka 

aktiverar vi ca 1200 av våra totalt ca 1700 medlemmar. Ca 1100 av dessa är barn i vår 

simskoleverksamhet. Målet för vår förening är att lära så många som möjligt att simma. Det kan man 

göra genom att deltaga i våra grupper Baddaren, Pingvinen och Hajen. Därefter finns möjlighet att 

fortsätta utvecklas genom att gå vidare till någon av våra tävlingsgrupper alternativt fortsätta att 

träna på motionsnivå.  

I den ”lilla verksamheten” där de riktigt små barnen finns läggs grunden till vattenvana. Viktiga 

moment är att doppa, bubbla, flyta och glida. En säkerhet i dessa moment skapar vattenvana och 

trygghet som ger grunden till vidare siminlärning. NKK värdesätter ett lekfullt lärande och därför är 

lektionerna fyllda av lust att lära nytt samt trygghet i bekanta övningar. 

På sommaren simskola i sjöar. Där får barnen träna på att doppa, bubbla, flyta, glida och simma 

under varierande förutsättningar. Förutom att lära sig använda färdigheterna som de lärt sig i 

bassäng i naturmiljö lär sig barnen också att hantera kallt vatten, varierande bottnar och sjögräs, 

vind och vågor samt skiftande väder. Framför allt får de träna simning i situationer som kan uppstå i 

vardagen när man vistas på och vid stränder. Livsviktig kunskap med andra ord! 
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Alla instruktörer i Norrköpings Kappsimningsklubb är utbildade enligt Svenska simlinjen där flera 

också har lång erfarenhet inom yrket.  

Mål 2019 

• Utbilda minst 1 st babysimsinstruktör för att säkerställa kvalitet och möjlighet för etablering av 

den nya verksamheten.. 

• Anställa en assisterande babysiminstruktör  

• Starta babysim, minisim och simskola för barn med funktionsnedsättning  

• Utveckla och utöka sommarverksamheten i sjöar och på Centralbadet. Minst 4 

badplatsaktiviteter. 

• Uppnå 90% beläggning i kursverksamheten (vt+ht) 

• Utarbeta tydligare marknadsföring för kursverksamheten 

• 100 st Vattenprov per termin 

• Erbjuda alla instruktörer vidareutbildning 1-2 ggr/år, ex inspirationsdagar, HLR 

• Att anställa minst en instruktör på deltid för att upprätthålla arbetskvalitet och kontinuitet. 

 

 

 

 

Vuxenverksamhet 
 
Simsporten växer även för vuxna deltagare. Hos NKK kan du som vuxen delta i våra kurser för att bli 
simkunnig eller lära dig ett nytt simsätt.  
Vi arrangerar crawlkurser för vuxna under höst- och vårtermin samt under sommaren. Kurserna 

riktar sig från nybörjare upp till erfarna crawlsimmare. Förutom att lära dig simma crawl får du 

chansen att träna på tekniken i tävlingsryggsim och tävlingsbröstsim. Du bekantar dig också med 

fjärilssim. I vår vuxensimskola får du lära dig bröstsim och livräddningsryggsim med målet att klara 

Vattenprovet och bli simkunnig. 
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Skolsim 

För att tillse att fler elever klarar sin simundervisning i skolan erbjuder vi skolsim fem dagar i veckan. 

Verksamheten drivs i samarbete med Norrköpings Kommun samt Idrott utan gränser.  

Mål 2019 

• Fylla alla grupper i skolsimmet till 100% 

• Vidareutveckla samarbetet med Norrköpings Kommuns samt övriga samarbetspartners 

såsom Portalen, för att säkerställa och förbättra strukturen i verksamheten. 

• Marknadsföra skolsimmet i flera kanaler för att fylla alla grupper. 

• Erbjuda intensivsimskola under skolloven både sport, påsk-, höst- och sommarlov. 

• Fortsätta att ta vara på möjligheten att erbjuda simskola till förskoleklasselever i samarbete 

med kommunen. 

 

Arrangemang 

Varje år arrangeras att antal mindre simtävlingar som en introduktion till tävlingsverksamheten. 

Arena Knatte Cup går av stapeln både vår och höst liksom Tvärsim och Examenssim. Året 

avslutas med klubbmästerskap och Luciasim.  

NKK har också en vana att arrangera större arrangemang och har de senaste åren varit värd för de 

Svenska mästerskapen i simning vart fjärde år. 

Ett arrangemang kräver en relativt stor ideell arbetsinsats av framför allt föräldrar som funktionärer 

på olika nivå. Förarbetet med bl.a anmälningar samt bokning av kost och logi sköts av klubbens 

anställda personal. I månadsskiftet maj/juni simmas varje år Sponsorsimmet som är en viktig och 

rolig aktivitet för klubben. 

Varje år arrangeras Stadium Sports Camp i Norrköping med NKK som medarrangör. 

Vi ansvarar för att simidrotten under tre sommarveckor. Träning både på land och vatten varvas med 

andra sociala aktiviteter. Campen är välbesökt och där skapar många ungdomar vänner för livet. 

 

 

 

 

http://www.stadiumsportscamp.se/
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Norrköpings Kappsimningsklubb i samarbete med kommunen och Pema Partner bedriver 

sommarverksamhet på Himmelstalundsbadet.  

Norrköpings Kappsimningsklubb anställer, utbildar och arbetsleder badvärdar under 

sommarsäsongen. 

Mål 2019 

• Öka antalet deltagare på Arena Knatte Cup, Tvärsim och Examensim från tidigare år. 

• Fylla deltagarkvoten på SSC till 85%. 

• Öka antalet utbildade funktionärer i klubben med minst 5 st. 

• Skapa en ”teknikgrupp” med ansvar för tidanläggning mm. 

• Starta ett nytt årligen återkommande arrangemang. 

• Anställa och utbilda personal för att förebygga olyckor och ge den bästa servicen. 

• Vägleda och skapa tydliga instruktioner och rutiner för att minimera missförstånd och fel i 

arbetet. 

 

Kansli 

På kansliet arbetar år 2019 6,55 personal fördelat på sju personer. Här finns tränare, instruktörer, 

verksamhetsansvariga samt administratörer. Här hanteras planering av all operativ verksamhet samt 

administration av NKK:s hela verksamhet 

Kansliet har bl.a till uppgift att marknadsföra NKK på bästa sätt samt hålla en regelbunden 

kommunikation med klubbens medlemmar, anställda och samarbetspartners. 

Mål 2019 

• Hålla budget 

• Ta fram guidelines för hur vi marknadsför vår förening och verksamhet. 

• Anpassa och förbättra hemsidan  

• Öka intäkter: Minst 2 nya sponsorer, 2 nya aktiviteter samt sponsorsim som genererar minst 

60 000 sek. 

• Förbättra informationskanalerna mellan förening och medlemmar 
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Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för verksamheten och förvaltar NKK:s medel. 

Mål 2019 

• Ekonomi i balans och skapa utrymme för en organisation som utvecklar NKK mot visionen  

• Tydlig strategi och vision  

• Implementering av NKK 3.0 

• Tillse en tydlig arbetsfördelning mellan styrelse, kommittéer, anställda och ideella. 

• Genomgång av klubbens styrdokument och policys revidera vid behov.  

• Fortsätta att driva anläggningsfrågan 

 

Marknad/Kommunikation 

NKK fortsätter att utveckla kommunikationskanalerna för att på effektivaste sätt öka den allmänna 

kännedomen om föreningens verksamhet, vårda våra medlemmar och öka medlemmarnas 

engagemang i föreningens verksamhet.  

Mål 2019 

• Interna arrangemang och aktiviteter som inspirerar och motiverar engagemang och 

transparens bland medlemmar och anställda.  

• Strategisk och professionellt aktiv på hemsida, sociala medier, bla genom nyhetsbrev, 
klubbkvällar mm.  

• Aktivt deltagande och nätverkande för att NKK ska synas och ha rätt profil.  

• Tillsätta en marknadsgrupp för sponsorer och nya intäktskällor 
 

  



 
 

1
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Organisationsschema 2019 

 

 

• Tydlig organisationsstruktur  

• Förtydligande att ekonomi, kansli och HR är stödfunktioner 

• Tydliga funktionsbeskrivningar  

• Styrgrupp, består av manager, ekonomi och 

områdesansvariga. 

 

HR 

Vakant 


