
 

 
 

 

Allmänt PM för funktionärer och medhjälpare 
vid SumSim 13-17 juli 2022 i Norrköping 

 
Entré 
Huvudentré, även funktionärsentré, är mellan NKK´s klubbhus och sporthall. 
Parkering 
Försök ta cykeln eller annat färdmedel. Det kommer att bli en utmaning att hitta 
parkering 
Omklädning 
Rekommenderar varmt att man klär om hemma, men det går att byta om i 
innebadets omklädningsrum, ingång via utebadets entré.  
Värdesaker! Ta med så lite som möjligt, och lämna dem inte i klädskåpen.  OBS!! 
Hänglås krävs till klädskåpen. 
Kläder 
Funktionärströja Pikè samt kepsar lämnas ut vid samlingen i sporthallen. 
Tävlingsfunktionärer bör ha mörkblåa byxor/shorts. Funktionärströjorna återlämnas 
på kansliet i tvättkorgen på toaletten. Medhjälpartröja T-shirt hämtar du i 
informationsbyrån. Var klädd för varierande väderlek. 
De som erhållit medhjälpar T-shirt får behålla dessa.  
Funktionärskort och medhjälparkort hämtas vid informationsbyrån i klubbhuset. 
Information/PM 
Samling inför respektive arbetsuppgift under de olika passen, se PM som mailas ut 
samt kommer att läggas i SumSim team i respektive kanal. 
Funktionärssamling  
Tävlings funktionärssamling kommer att ske 1 timme innan varje pass i sporthallens 
korridor. På onsdag samlas vi 1545. 
Där får Du veta vilken position Du kommer att ha under passet och annan 
information som Du behöver veta inför passet.  Se till att Du är där i tid. Skulle Du bli 
försenad. Meddela Katarina Nyman via sms på 0707309670. 
 
OBS: Vi har fortfarande behov av fler medarbetare, kontrollera om du kan vara med 
på fler pass. 
 
Förtäring 
Kaffe, te, saft och något tilltugg kommer att finnas vid samlingen före varje pass för 
tävlingsfunktionärerna. Medtag egen vattenflaska.  
De som jobbar både försök och final samma dag får även lunchbiljett. 
Ingen förtäring kommer att delas ut till funktionärer vid bassängkanten under passen.  
Fika för tävlingsfunktionärer kommer att vara i NKK:s klubbhus.  
 
Övrigt  
Använd solskyddskräm och ta med vattenflaska 
 
OBS! Meddela snarast till ansvarig om du får förhinder. Meddela Katarina Nyman 
via sms på 0707309670. 
 

  



 

 
Telefonlista till SumSim personal 

    
Nyman Kinna 0707309670 Total ansvar 

Magnusson Danne 0733200100 Total ansvar 

Andersson Lina 0702496349 FF/Cafétält ansvarig 

Gustafsson Sven-Åke 070511 67 92 Tävlingsbyrån 

Andersson Patrik 0709663760 Funktionärsansvarig 

Nyman Thomas 0705247103 Jour, Tekn/hantverk hjälp 

Jakobsson Mathias 0708277581 Funktionärsansvarig 

Schultz Britse Sandra 011102240 Medhjälpare 

Aröd Louise 011102240 Informationsbyrån 

Sandgren Tom 0702834045 Tävlingsledare 

Östling Pia 0708864979 Biträdande tävlingsledare 

 
I övrigt ser vi gärna att ni använder teams – länk till kanalen skickas till er. Följ 
instruktionerna och slå på aviseringar. 
 
Tack för att ni ställer upp och hjälper till för simidrotten i Sverige! 


