
 
Anmälan till Arena Knattecup i Norrköping 

den 18/10 2020. 
  På denna tävling deltar simmare födda 2008 och yngre från våra tävlingsgrupper.  
Från kursverksamheten får även simmare födda 2008 o yngre, från Guldfiskarna anmäla sig.    

  Anmälanstiden går ut den 6 oktober.  
Ni gör den via vår hemsida i vanlig ordning, enligt följande:  
1/ Gå in på www.nkk.se  
2/ Klicka på ”Logga in” högst upp till höger på startsidan. (Kom ihåg att ditt/simmarens konto måste 
vara aktiverat för att anmälan ska kunna genomföras. Har du inte fått ett aktiveringsmail så måste du  
    ringa (011-10 22 40) eller maila (kansli@nkk.se) till kansliet så ska vi skicka ett.) 
3/ Skriv in ditt/simmarens kompletta personnummer samt det lösenord som valdes när kontot 
aktiverades. Klicka sedan på ”Logga in”. 
4/ Nu kommer din egen sida upp. Där ser du bl.a. kontosaldo på ditt simmarkonto och mycket mer. 
Scrolla ner lite och klicka på ”Boka aktivitet”. 
5/ Nu kommer allt från simskola och uppåt i verksamheten fram som du kan anmäla dig till. Längst ner 
på sidan finner du ”Diverse tävlingar”. Klicka och du kommer vidare till de tävlingarna som det går att 
anmäla sig till för tillfället.  
6/ Välj tävling och kryssa i de grenar du vill simma och klicka sedan ”Bekräfta” så är det klart. 
Covid 19: Simhallen kommer att delas upp klubbvis. På startbryggan kommer endast det heat som ska simma 
och efterföljande heat att befinna sig. 25 m bassängen kommer att spärras av för allmänheten så att endast 
deltagare och funktionärer befinner sig på pooldäck. Inga prisutdelningar genomföres utan medaljer kommer 
att vidarebefordras till resp. klubbar i efterhand. Vi tänker själva hela tiden på att hålla avstånd från varandra.  

INGEN PUBLIK KOMMER ATT TILLÅTAS. 
PM för denna tävling med samlingstider mm. kommer ca. 1 vecka innan tävlingen. Det 
kommer att skickas via mail, men även läggas ut på NKK´s hemsida. 
ALLA som anmäler sig kommer med.  
Kostnaden är gratis för er i NKK.  
Insim 13.00-13.45. Tävlingsstart: 14.00.  Tävlingen beräknas ta ca. 3 timmar. 
På denna tävling är det okej att anmäla på fler än 2 grenar, ni bör dock prata med er 
instruktör om vad som är lämpligt att anmäla på. 
Åldersklasser: 
12 år = födda 2008 
11 år = födda 2009 
10 år = födda 2010 
  9 år = födda 2011 och yngre 

 
 
 


