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Kappsimningsklubben Karpen är en klubb som har varit verksam i 50 år och verkar för 

simningens idrottsliga utveckling i Perstorps kommun. Klubben strävar efter att ge barn 

och ungdomar en bra värdegrund samt en god fysik att bära med sig vid vuxen ålder.  

KK Karpen arbetar för att ge alla en möjlighet att simma, få vattenvana och framförallt ha 

roligt i vattnet. Klubben vänder sig till de allra minsta, de vilka ska lära sig simma de första 

meterna, simmare som vill utvecklas inom de olika simsätten, tävlingsimmare, 

motionsimmare, unga som gamla. Verksamhet bedrivs alla dagar i veckan i olika grupper, 

barn tar simmärken, andra tävlar, tävlingar arrangeras, men framförallt möts man och 

utvecklas, målet att ha roligt finns alltid i fokus. 

För att KK Karpen ska kunna fortsätta bedriva denna verksamhet, behöver vi fylla på i 

leden, det behövs fler tränare, funktionärer till tävlingar samt de som vill kliva in i 

styrelsen för KK Karpen. Idag är vi få som verkar inom verksamheten, vi kämpar för att 

varje barn ska få möjligheter inom simningen och ges vattenvana. Det är roligt men blir 

roligare om vi är fler som kan dela på arbetet.  

I styrelsen slutar vår kassör, ordförande samt det behövs även fyllas på med ett par 

ledamöter, är du intresserad hör av dig till kansliet eller till ordförande Sandra Olsson 

0709963370, sandra76olsson@gmail.com. 

För att bedriva tävlingar behöver vi utbilda tävlingsfunktionärer samt ha frivilliga på olika 

positioner som ex. kiosken, kontakta Anders Strand 0702411977, 

anders.strand@perstorp.com om ni är intresserade. 

Vi har idag duktiga tränare vilka lägger ner mycket tid på att den enskilde ska bli skolad 

inom simningen efter dennes förmåga samt ges möjlighet att utvecklas. Det behöver bli 

fler tränare. Vet ni någon som är intresserade kontakta kansliet eller Eva Vagerstam 

0704645543. Kontakt kan även tas med Jörgen Persson jorgen.persson@perstorp.com. 

Hör av er med förslag, intresse. Kansliet info@kkkarpen.com Tel: 0760-11115202 

Tillsammans kan vi nå långt. 

Vänligen Styrelsen KK Karpen 
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