
Detta är ett första nyhets-

brev med information om 

2012 års Ungdoms och 

Junior SM i vattenskidor 

som kommer att gå av sta-

peln i Nyköping 20-22 juli. 

Redan nu pågår förberedel-

serna för fullt. På arenan är 

det dock fortfarande vinter 

och isen ligger tjock. 

För året har vi beställt en 

ny båt, en Ski Nautique 200 

som är på väg i båt över 

atlanten till oss. Vill ni se 

båten så kommer den att 

finnas i Ski Marines monter 

på båtmässan i Älvsjö 4-11 

mars. 

När sommaren närmar sig 

återkommer vi med mer 

information om allt kring 

tävlingen.  

Information om boende 

och annat praktiskt kom-

mer också då. 

Arenan väntar på att våren ska komma så att vi kan börja 

åka igen. 

Nyköping inbjuder till U/J SM i Vattenskidor 2012 

Nyköpings Vatten-

skidklubb startades hös-

ten 1987 och består nu av 

ca 80  medlemmar i åldrarna 1 år upp till 80 år. De första 7 

verksamhetsåren höll vi till vid Nyköpings vattensportstadion, 

men eftersom stadion  är väldigt våg- och vindkänslig började 

vi leta efter ett nytt ställe att åka på. Sedan 1995 har vi haft vår 

verksamhet i och vid den mycket vackert belägna Tunsätter-

sjön, vilken ligger ca. 7 km 

från Nyköpings centrum. 

 

Vi har under nästan alla år 

sedan starten arrangerat täv-

lingar av olika slag. Från bör-

jan endast i slalom men sedan 

ett antal år också i trick. 2011 

var första gången vi arrange-

rade en 3-grenstävling och 

vilket då var DM för Öst. 

Detta gav mersmak och där-

för arrangerar vi nu U/J SM 

2012. 
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Testa arenan 

Vill man testa arenan så finns det bra möjligheter lördagen den 2 juni. Då 

kör vi nämligen en slalom och tricktävling där alla kan vara med. Vi kom-

mer att ha B-bana och klasser enligt delfincupen. 

NVSK på webben http://www.idrottonline.se/nykoping/nykopingsvsk-vattenskidor  

http://www.idrottonline.se/nykoping/nykopingsvsk-vattenskidor


De senaste 3 åren har Nyköpings VSK stått 

som vinnare av lagtävlingen på U/J SM. Vi 

har också varit en av de klubbar som har haft 

flest deltagare. 

Nu hoppas vi på stor utmaning från de andra 

klubbarna! Se till att så många som möjligt 

från er klubb anmäler sig till U/J SM när det 

är dags. 

 

 

Nyköping utmanar 

Nyköpings Vattenskidklubb 

Sedan 1995 har Nyköpings VSK funnits vid Tunsättersjön några kilometer utanför Nyköpings centrum.    



Sluggo är klubbens maskot och har funnits med nästan sedan starten 1987. Här ger han lite tips så här inför säsongen  
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