
 

 
 

 

PM NUSS 50:a 2021 
Centralbadet, Norrköping 2-4/7 2021 

PUBLIKFRITT 

 

Tävlingsplats  Centralbadet Badhusgatan 4, Norrköping 

Arrangör  Norrköpings kappsimningsklubb www.nkk.se 

Tävlingsbyrå  Sekretariatet 

 

Tävlingstider  Pass 1 Fredagen 2 juli 2021 

  Insim 14.45 – 15.50 

  Tävlingsstart 16.00 

  Tävlingen beräknas ta ca. 3,5h 

  Pass 2 Lördagen 3 juli 2021 

  Insim 07.15 – 08.20 

  Tävlingsstart 08.30 

  Tävlingen beräknas ta ca. 5h 

  Pass 3 Lördagen 3 juli 2021 

  Insim 13.45 – 14.50 

  Tävlingsstart 15.00 

  Tävlingen beräknas ta ca. 3,5h 

  Pass 4 Söndagen 4 juli 2021 

  Insim 07.15 - 08.20 

  Tävlingsstart 08.30 

  Tävlingen beräknas ta ca. 3,5h 

  Pass 1 Söndagen 4 juli 2021 

  Insim 13.45 – 14.50 

  Tävlingsstart 15.00 

  Tävlingen beräknas ta ca. 3h 

 

 

 

 

http://www.nkk.se/


 

 

 

 

Insimning Gällande insimmet för dom aktiva så ber vi ledarna att fördela sina 

simmare kopplat till när dom simmar under passet så att vi får ett 

bättre flöde i antal simmare i vattnet samtidigt.  

Avsimning  Avsimning i lilla bassängen(25m) ute 

Ledarinfo  Fika finns att njutas av vid FIKA skylt 

Callroom Endast ett heat i taget på startbryggan. Heaten samlas vid 

hänvisad plats enligt skiss. 

Uppvärmning Sker utomhus på området. 

Efteranmälan Mottages i mån av plats. Anmälan mailas till 

svenake.gustafsson@telia.com senast fredagen 2/7 2021 12.00 

Avanmälan Avanmälan sker via IC Control APP. Scanna QR koden som tar 

dig till sidan för avanmälan. 

Priser Medalj till de tre första i varje klass/gren. Sker enligt lagt schema 

på Coronasäkrat avstånd. 

Startlista Finns publicerad på Livetiming 

Heatlista Listor kommer att delas ut till respektive klubb på läktaren. Inga 

heatlistor kommer att sättas upp pga trängselrisk. Vi kommer att 

ha fasta starttider för varje gren under tävlingens gång. Vi ber er 

att använda er av den digitala plattformen för att undvika antal 

papperskopior. 

Resultat Uppdateras på Livetiming. 

Betalning Betalning sker till Norrköpings Kappsimnings klubb efter avisering. 

För efteranmälan uttages dubbel avgift. 

Omklädningsrum Eftersom delar av Centralbadet är öppet för Gym och 

äventyrsbadets gäster så är inte omklädningsrummet indelade. 

Om det går försök att hålla ihop klubbvis och byt om tillsammans. 

Byt gärna om hemma i den mån det går eller utomhus på plats. Ni 

behöver lås till skåpen.  

Hänvisad plats Uppmärkta platser enligt planskiss för respektive klubb. Ni 

kommer att ha möjlighet att sätta upp tält på gräsyta. 
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Lunch Serveras på Restaurang Hantverkarn ca 500 m promenad från 

Centralbadet. Anmälan till mat gör man vi Forms som tidigare har 

skickats ut till samtliga klubbar. Anmälan stänger 28/6 11.00.

 

 Matbiljetter delas ut på plats. ”Beställning av mat”. Det är av 

största vikt att ni är försiktiga med tanke på att trafikerad väg ska 

korsas. 

Upplysningar  För mer information se uppdateringar på www.nkk.se eller hör av 

er till katarina.nyman@nkk.se 

Övrigt På startbryggan kommer endast heat som ska simma befinna sig. 

50 m bassängen kommer att spärras av för alla som inte simmar 

så endast deltagare och funktionärer befinner sig på pooldäck.  

 Risk för ändringar med kort varsel kan ske med tanke på Covid19. 

 Tänk på att hålla avstånd och följa de restriktioner som FHM råder 

oss till! 

 

NKK tillsammans med övriga NUSS föreningar 
önskar alla varmt välkomna till Centralbadet i 

Norrköping! 
 

LYCKA TILL! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZKXO7EsUJk-oHQ6Hv4vEpoEAd-UdNrRApYtAp3BeDtlUQkVVU1FVR1ROSjRYVkVFSTYwUEZIMEdPSi4u
http://www.nkk.se/
mailto:katarina.nyman@nkk.se

