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Verksamhetsberättelse 2018
Cityidrotts verksamhetsår 2018 resulterade i ett mycket starkt år med goda besökssiffror och
en hel del nyskapande verksamhet. Aldrig tidigare har man haft så många medlemmar, inte
heller har man genomfört lika många eller lika stora evenemang och arrangemang. Man har
dessutom synts väldigt mycket i både lokal och nationell media samt haft förmånen att
genomföra ett antal stora föreläsningar för intresserade kommuner och organisationer runt om
i Sverige. Man har tagit flera steg organisationsmässigt för att säkerställa god kvalité och ge
en stabil grund för att leverera ännu bättre resultat i framtiden. Följande rapport kommer att
vägleda er igenom Cityidrott anno 2018.
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Verksamhet
Tanken med Cityidrotts kärnverksamhet är att barn och ungdomar mellan 6 och 12 år ska få
prova på en massa olika idrotter och aktiviteter. På så sätt kombineras en meningsfull och
rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid.
Alla idrotter som erbjuds bedrivs av ledare och tränare från Landskronas idrottsföreningar i
största möjliga mån för att barnen skall få den bästa möjliga undervisningen vid varje
idrottstillfälle. Genom denna prova på verksamhet är förhoppningen att barn och ungdomar
hittar en idrott eller sysselsättning som passar just dem och att man väljer att fortsätta med det
nyvunna intresset i den ordinarie föreningen eller verksamheten. Detta är också ett av målen
med Cityidrott.
För att kunna nå så många barn som möjligt vill Cityidrott ha en väldigt stor variation av
aktiviteter, därför byter man också ut idrotter och aktiviteter med jämna mellanrum för att
tillgodose så mångas behov och intresse som möjligt. Kostnaden för att delta i Cityidrott är
fortfarande 50 kronor för ett helt kalenderår och då ingår alla inträde, busstransporter osv. Det
kostar alltså aldrig barnen mer än dem 50 kronorna som man betalar i början av året oavsett
vad vi gör och då ingår dessutom en Cityidrott t-shirt (kostar 46kr/t-shirt att tillverka).
Cityidrott fanns på följande skolor under kalenderåret 2018, Dammhagskolan, Albanoskolan,
Seminarieskolan, Pilängskolan, Tusenskönan, Västervångskolan och Alléskolan. Dessutom
gjordes en expansion till kransbyarna runt omkring Landskrona under årets tre sista månader
med hjälp av extra stöd från Landskrona Stad. Det innebar att aktiviteter även anordnades i
Häljarp, Asmundtorp, Härslöv, Annelöv och Glumslöv från oktober till december.
Cityidrott har fortsatt med sina ledarskapsutbildningar för ungdomar mellan 14 och 19 år där
olika utbildningar tillhandahålls och genomförs samt att ungdomarna som ingår i gruppen har
en timmes praktik/arbete i veckan hos Cityidrott eller en annan organisation efter
överenskommelse.

Extra Event, insatser och aktiviteter
Under 2018 har Cityidrott arrangerat en hel del ”extra” event utanför den ordinarie
verksamheten som har gett mervärde för Landskronas barn och ungdomar.
Papricaloppet – Under dem senaste fem åren har Cityidrott fått äran att arbeta med ICA
Kvantums Papricaklubb och mer specifikt deras Papricalopp. Inför årets Papricalopp, den 28
mars, valde man att fortsätta med hinderbanetema där banan var uppbyggd av olika produkter
från ICA men den här gången flyttade man in hela loppet inomhus till Seminarieskolans
idrottshall för att göra eventet mindre väderberoende. Hela 383 unika barn och ungdomar
ställde upp i loppen och därtill besökande åskådare i form av föräldrar och anhöriga.
Samarbete med Skåneidrotten – Under 2017 och våren 2018 har Cityidrott och
Skåneidrotten drivit ett projekt med syfte att generera fler ledare till den ideella sektorn
genom att använda sig av och utveckla Cityidrotts befintliga ledarskapsprogram.
Skåneidrotten stöttade Cityidrott med en halvtidstjänst vars huvudsyfte var att kartlägga
behov hos föreningar, i ledarskaps- och personalfrågor specifikt, och matcha dessa mot
intresse från ungdomsledarna samt agera som kontaktperson för både ungdomsledare och
förening. 2017 innebar en hel del kartläggning, möten, informationsspridning och planering.
En liten missräkning var att stora delar av de ungdomar som visade stort intresse under våren
2017 började på gymnasiet under hösten vilket försvårade processen och endast gav 1 person
som faktiskt var ute och hjälpte till i föreningslivet. Till våren 2018 ändrade man upplägget
lite och gjorde det till en obligatorisk del av ledarskapsutbildningen att göra fem veckor
praktik ute hos en förening. Detta resulterade i ett mycket bättre resultat då samtliga i den
specifika gruppen spenderade fem veckor ute i föreningslivet, totalt 12 stycken. 2 av dessa har
fortsatt att engagera sig ideellt ute i föreningslivet vilket så klart är glädjande.

Hopplandet – Cityidrotts hoppland i samarbete med Landskrona Stad och ICA Kvantum är
ett, numera, återkommande och väldigt uppskattat inslag i sportlovskatalogen. Cityidrott
fyllde Seminarieskolans idrottshall med en massa uppblåsbara hoppborgar, rutschkanor,
labyrinter och en massa andra roliga aktiviteter. Det är uppdelat i tre grupper för att kunna
hantera antalet. Totalt kom 570 besökare på dem tre insläppen.
Ledarskapsutbildningar – Cityidrott har sedan 2014 engagerat ungdomar i ledarskapsfrågan
och gjort dem till en integral del av Cityidrotts verksamhet. I skrivande stund engagerar
Cityidrott 28 stycken ungdomar i sina utbildningsprogram där vissa har varit med sedan
starten 2014 och de allra nyaste tillkom under vintern 2017 - 2018. Totalt har hela 70 stycken
ungdomar deltagit i ledarskapsprogrammen sedan starten.
Målet är att starta upp en ny grupp varje vår med ungefär 10 deltagare som får genomgå
diverse olika ledarskapsutbildningar parallellt med en praktik hos Cityidrott ute på
aktiviteterna. Här blandas många goda saker, bl.a. så får ungdomarna känna ansvar, personlig
utveckling och delaktighet. För Cityidrotts verksamhet så innebär det fler ledare, bättre
kvalité, större utbud samt en väldigt stor trovärdighet i det man gör. För Landskronas del och i
det stora hela så får man fram ambassadörer som vill verka i och för Landskronas unga och
för staden Landskrona.
Lägerverksamhet – Under flera år har Cityidrott arrangerat sommarkollo,
ungdomsledarläger, skolläger osv. 2018 var inget undantag utan 2 läger/sommarkollo
anordnades under sommaren. Lägren är öppna för alla ungdomar i Landskrona som går i
årskurs 4 – 6 och sammanlagt fick 40 barn och ungdomar chansen att spendera 4 dagar och 3
nätter på en lägergård. Här jobbar man mycket med värderingar och vardagsrutiner samtidigt
som det förhoppningsvis blir årets höjdpunkt och ett minne för livet för dem som deltar.
Extra sommarlovsaktiviteter med medel från MUCF – Under sommaren fick Cityidrott
möjligheten att skapa ännu fler aktiviteter genom medel från Landskrona Stad via MUCF som
skulle gå till gratis aktiviteter för barn och ungdomar mellan 8 - 15 år. Resultatet blev flera
utflykter, prova på aktiviteter och kanske framför allt en mycket lyckad SM-vecka. Under
SM-veckan var Landskronas största barnkalas tillsammans med Ola Selmén, känd från bl.a.
Amigo Grande, samt konserten med gruppen Panetoz absoluta höjdpunkter i Cityidrotts del
av arrangemanget.
Sommarlovsmorgnarna som anordnades under fyra fredagar (under juli) blev precis som
under 2017 väldigt populära, framför ovannämnda barnkalaset med Ola Selmén under SMveckan samt Talangtemat där Cityidrott bjöd in olika personer med spännande talanger som
de visade upp. Exempelvis bjöd man in balansmannen som balanserar olika föremål som
bänkar, stegar osv. på huvudet och Osman, 6 år, som blev känd som rappare genom TV4:s
program ”Talang”.
Skol-Idol – För fjärde året i rad arrangerade Cityidrott det populära Skol-Idol den här gången
tillsammans med Seminarieskolan och Kenan Dulbic. Sex av dem 10 tillfrågade skolorna
valde att ge sina elever möjligheten att delta i auditions för att ta sig till den stora finalen i
stora Idrottshallen vid Karlslund. 120 auditions resulterade det i varav 10 av dessa nummer
tog sig vidare till finalen. Den stora finalen utspelade sig framför en publik på cirka 1200
personer den 5 december.
Tvärtom-tomten – är ett samarbete mellan Landskrona Stad, Cityidrott och Svenska Kyrkans
Diakoni där målet är att samla in julklappar från allmänheten och skänka vidare till
behövande barn och ungdomar för att bidra till en god upplevelse för alla under julen. Det är
första året som Cityidrott är inblandade i tvärtom-tomten som det här året gick av stapeln den
1 – 2 december, sammanlagt fick man in över 700 presenter från Landskronas befolkning som
Svenska Kyrkans Diakoni sedan kunde leverera vidare till barn och ungdomar.

Snapchat-julkalendern – Cityidrott skapade under decembermånad återigen sin julkalender
på den sociala medieplattformen Snapchat som blev så oerhört populär under 2016.
Kalendern är en sorts blandning av På Spåret och Mr.X där man via kluriga ledtrådar och
bilder på Snapchat skall lokalisera och hitta var Cityidrottsledaren befinner sig i Landskrona
och ta sig dit först. Varje vardag kl.15:00 la Cityidrott ut första ledtråden, sedan följde
ytterligare tre ledtrådar var femte minut. När klockan blev 15:30 var tävling för dagen slut
oavsett om Cityidrotts ledare hade blivit hittad eller ej (barnen hittade ledaren varje dag utom
två). Kalendern blev otroligt populär i år igen och barnen längtar redan till 2019 års tävling.
Skridskouthyrning – Under dem senaste 7 åren har Cityidrott tillsammans med Landskrona
Stad och GF Idrott Konståkning erbjudit Landskronas skolor och barn möjligheten att låna
skridskor i samband med allmänhetens åkning och när skolor själva bokar tid.
Is-disco – Under sportlovet anordnade Cityidrott ett Is-disco på utomhusisen vid Karlslund
som var öppet för alla åldrar. Musik, ljus och möjligheten att hyra skridskor kombinerades för
att skapa en härlig stämning.
Sambacup – Under sommaren genomförde Cityidrott sin årliga beachfotbollsturnering
Sambacup nere på Halvmånen vid Lagunen. Det var det 9:e året i rad som turneringen
genomfördes och den är ett populärt inslag i sommaren. 2018 valde man att samarbeta med
Landskrona karnevalen vilket innebar att turneringen också spelades under karnevalshelgen.
Totalt hade man 76 stycken deltagare i dem olika turneringarna.
Smartphone-skola – Under året har Cityidrott inlett ett mycket uppskattat samarbete med
Anhörigcentrum där målet är att generationer möts. Under två terminer har smartphoneskolan varit igång under 2018 med en nybörjarkurs våren 2018 och sedan en nybörjarkurs
samt en fördjupningskurs under hösten 2018. Kurserna hålls under en sexveckorsperiod med
en träff i veckan. På träffarna har Cityidrott även med sig sina ungdomsledare som hjälper de
äldre med olika övningar och utmaningar på telefonerna, på så sätt möts olika generationer på
ett naturligt och roligt sätt. Pga. den stora efterfrågan har ytterligare två kurserna planerats in
för våren 2019.
Sociala medier – Cityidrott har fortsatt sin uppskattade satsning på sociala medier, främst
Youtube, TikTok, Snapchat och Instagram, där barn, ungdomar och föräldrar kan följa våra
aktiviteter, få information, ställa frågor och frambringa önskemål samt få ta del av det som
händer bakomkulisserna. Satsningen har gett Cityidrott en fantastisk kontakt med barn och
ungdomar i Landskrona samt att den bidrar till att förlänga upplevelsen av Cityidrott genom
att man kan gå tillbaka och titta igenom vad man varit med om på Cityidrott. Cityidrott har
dessutom haft speciella aktivitetstillfällen då barn och ungdomar fått vara med och producera
innehållet, redigera, filma osv. en slags social-mediaverkstad helt enkelt som varit väldigt
populära. Då har man t.ex. besökt Tubecon (numera Heyou) och låtit ungdomar få träffa och
inspireras av sina stora förebilder från olika sociala-medieplattformar.

Fakta om Cityidrott 2018:
•
•
•
-

1 267 medlemmar - 579 tjejer (46 %) och 688 killar (54 %), Endast ordinarie
verksamheten, dvs. årskurs F-klass - 6 är inräknat (tidigare rekordet 887).
Sammanlagt 47 veckor med aktiviteter uppdelat på 33 veckor ordinarie verksamhet,
14 veckor lovverksamhet (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov samt jullov).
15 183 deltagartillfällen har Cityidrott haft sammanlagt på sina ordinarie aktiviteter
under 2018. Här är dock följande inte inräknade:
Sportlov, Påsklov, Sommarlov och höstlov
Två lägerveckor - 40 deltagare
Sambacup 2018 - 76 deltagare
Skol-Idol - 1200 åskådare samt 14 deltagare och 120 auditions
Utlåningar i somras på Lagunen – 2 609 utlåningar
Aktiviteter med årskurs 7, 8 och 9 - 907 deltagartillfällen
Sommarkonsert – 2500 besökare/deltagartillfälle

Sammanlagt hade Cityidrott 24 092 deltagartillfällen under kalenderåret 2018.
•
•

779 timmar schemalagd idrott under 33 veckors tid, Cityidrott erbjuder alltså cirka
23,5 timmar extra idrott och rörelse varje vecka.
76 timmar schemalagd idrott under sport-, påsk- och höstlovet (Sommarlov och jullov
ej inräknat då det inte blir schemalagt på samma vis). Dessutom 327 timmar uthyrning
och spontanaktiviteter i samband med Lagunen under sommarlovet (öppet i 51 dagar).

Detta är schemalagda aktiviteter och innefattar alltså inte t.ex. lägerverksamhet.
I övrigt kan man konstatera att minst 25 stycken medlemmar har börjat i föreningslivet på
kvällstid under 2018.
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Ovanför ser man en tabell som visar Cityidrotts utveckling under den nioårsperiod som
verksamheten existerat genom ett antal nyckeltal. Som man tydligt kan se så har Cityidrott
stadigt ökat på i stort sett samtliga punkter, med få undantag, varje år. 2017 är det mest
välbesökta året med lite över 25 000 deltagartillfällen. En stor anledning till att Cityidrott inte
kom upp i samma antal under 2018 var att man inte hade möjlighet att anordna sin
uppskattade spökrunda på höstlovet med närmare 800 besökare, annars påminner 2017 och
2018 om varandra väldigt mycket rent statistiskt. En stor anledning till att man lyckats
engagera och ta hand om ett så stort antal deltagartillfällen är ungdomsledarna som avlastar
och möjliggör fler aktiviteter varje dag. Detta leder till mer hanterbara grupper som i sin tur
resulterar i bättre aktiviteter och större känsla av delaktighet. Antalet medlemmar ut i
föreningslivet är en svårbedömd punkt eftersom att Cityidrott inte har resurserna att följa upp
hur många som faktiskt kommer ut i föreningslivet. Siffran består av de faktiska ungdomarna
som vi vet har börjat i en förening tack vare att de själva, deras föräldrar eller föreningen själv
har informerat om det. Det innebär att mörkertalet kring den här punkten kan vara stor. Det vi
vet är att under den här nioårsperioden har Cityidrott hjälpt en bra bit över 300 barn och
ungdomar ut i föreningslivet (ej inräknat kulturföreningar, scoutförening osv.).

Idrotter och aktiviteter
Följande idrotter har varit med på Cityidrotts schema under 2018:
Bangolf, hinderbana, fotboll, skridskor, simning, orientering, frisbeegolf, rodd, friidrott,
bordtennis, parkour, boule, ridning, tyngdlyftning, bowling, basket, tennis, handboll, dans,
innebandy, volleyboll, badminton, skateboard, padel, kubb, beachfotboll, vattensporter,
minitennis, frisbee, gymträning, E-sport (havskajak, trampbåt osv.) samt karate.
Man har fortsatt med olika former av aktivering anpassad efter yngre barn för att förbättra
deras motorik, bollkänsla samt för att ge dem möjligheten att göra av med sin
överskottsenergi. Det har bl.a. varit lek och spring, mixade sporter, öppen hall,
mörkergömma, koordinationsträning samt puls-pass, dvs. olika tema för att ge en anpassad
variation där man lär känna sin kropp och sin muskulatur samt förbättrar sin allmänna
motorik.
Man har dessutom haft lite mer lekanpassade idrotter som t.ex. dodgeball (spökboll), speldag
(schack och liknande), hinderbana, 3-, 4- och 5-kamp, vattenkrig, såpaboll, fiske, paintball,
doppboll samt brännboll. Man har dessutom provat på scouternas verksamhet i ett samarbete
som mynnade ut i ett antal nya medlemmar för scoutföreningen.

Personal
Under det gångna året har Cityidrott haft en stabil personalstyrka utan särskilt stor
omsättning. Mycket av detta har berott på att man anställt sina ungdomsledare som tagit
studenten och inte behövt rekrytera utifrån. Det är en styrka och har hela tiden varit målet med
Arvsfondsprojektet, att Cityidrott skall fungera som en arbetskatalysator där många ungdomar
får sina första jobb och erfarenheter av arbetslivet. Att dem sedan lämnar för ett annat arbete
visar att Cityidrott har byggt upp en stark organisation med ett gott arbetsklimat som
stimulerar till personligutveckling vilket i sin tur gör ungdomarna attraktiva för andra
arbetsgivare. Det som gjort denna satsning möjlig och som dessutom har varit viktigt för
verksamheten i sig är att Marcus Hansson och Jonny Karlsson varit konstanta på sina poster
som verksamhetsansvariga under samtliga 9 år.
En anställd (50 %) lämnade sin tjänst under 2018 för en 100 % tjänst inom näringslivet.
Genom internrekrytering bland våra duktiga ungdomsledare som tagit studenten under året
ersattes personen ifråga på ett smidigt och bra sätt. Vidare har en timanställd lämnat för
studier utomlands. Detta innebär att Cityidrott just nu står väldigt väl rustade med en hög
kompetens inom flera olika områden tack vare dem olika egenskaper och kunskaper som
personalen besitter.
Under 2018 bestod Cityidrotts personalstyrka av 1 heltidstjänst, 2 st. 75 %, 2 50 % samt sex
timanställningar. Dessutom har Cityidrotts ledarskapsutbildningar fortsatt att generera flera
duktiga ungdomsledare som har haft minst en timmes praktik/arbete i veckan ute på
Cityidrotts aktiviteter under våren. Dem allra flesta av dessa har varit ungdomsledare i mer än
två år nu vilket också innebär att vi har börjat avlöna dem. I skrivande stund har Cityidrott
igång 38 stycken ungdomsledare mellan 15 - 19 år. Dessa olika faktorer har lett till en fortsatt
hög närvaro på våra aktiviteter och intresset för Cityidrott är större än kanske någon gång
tidigare.
Följande personer har varit anställda (i olika former) hos Cityidrott under 2018
(ungdomsledare ej inräknat): Marcus Hansson, Jonny Karlsson, Lisa Hansson, Aiman
Hamzeh, Swarin Khalil (ej kvar), Emma Gunnarsson, Daniel Glantz-Persson, Alia Al-Ubaidi
(ej kvar), Albatrim Vejseli, Hawraa Ali, Emma Brorsson, Adem Krasnic, Rasha Safi, Hayman
Kheder och Media Suleiman.

Samarbetspartners 2018
Under 2018 har Cityidrott samarbetat med en rad olika företag och organisationer för att
möjliggöra alla dem aktiviteter och evenemang som genomförts under året. Nedan följer en
lista på dem större samarbetspartners som Cityidrott haft under 2018:
Landskrona Stad – Fritid och Kultur – är både uppdragsgivare och finansiär till Cityidrotts
kärnverksamhet. Utöver det så har man ett väldigt gott samarbete kring olika arrangemang
och aktiviteter samt att dialogen parterna emellan är väldigt god.
Skåneidrotten – är en väldigt viktig samarbetspartner för Cityidrott, bland mycket annat så
håller man i och finansierar många av dem ledarskapsutbildningar som Cityidrotts
ungdomsledare genomgår. Skåneidrotten och Cityidrott drev även projektet med syfte att
generera fler ledare till föreningslivet tillsammans.
ICA Kvantum Landskrona – är en väldigt stark och viktig samarbetspartner där man bl.a.
årligen arrangerar Papricalopp för barn och ungdomar mellan 3 - 12 år. Cirka 300 - 400
deltagare brukar loppen locka med kringaktiviteter och andra roliga tävlingar att ta del av
också. Dessutom stöttar ICA Kvantum Landskrona både Cityidrotts traditionella hoppland på
sportlovet och lägerverksamheten men även kontinuerligt under året med priser och frukt.
Dessutom finansierade ICA Kvantum Landskrona merparten av arrangemanget Skol-Idol
under vintern. ICA Kvantum Landskrona var även huvudfinansiär till Cityidrotts
politikerdebatt under hösten där bl.a. Marcus Oscarsson, TV4:s politiskexpert, agerade
moderator under kvällen.
Emrahus – är en av Cityidrotts viktigaste partners under sommaren då man bl.a. har ett stort
samarbete kring Lagunen (Cityidrotts sommarhäng) och Sambacupen.
SST Net – är även de en viktig samarbetspartner under sommarlovet då SST Net bl.a. såg till
så att det fanns gratis Wi-Fi nere på Lagunen under hela sommarlovet. Man ordnade dessutom
ett portabelt Wi-Fi som Cityidrott använde sig av vid lägerverksamhet och liknande.
Bildeve – Är också en långvarig samarbetspartner som bl.a. tillhandhåller
transportmöjligheter i olika sammanhang.
Landskrona Energi – utgör en viktig samarbetspartner i samband med Cityidrotts
sommarkollo och sommarlovsaktiviteter då man bl.a. finansierar transporten till och från
kollona. I somras samarbetade man även under SM-veckan där man tillsammans anordnade
utomhus-bio på Lagunen (Solsidan visades) samt att man delade ut gratis popcorn till
publiken.
XL-Bygg Landskrona – underlättar för Cityidrott i samband med bygget av Lagunen där
man bl.a. hjälper till med material.
Dennis Maskinuthyrning - Vid i stort sett samtliga evenemang Cityidrott anordnar får man
stöd via Dennis Maskinuthyrning i form av material och liknande till förmånliga priser.

Verksamhetsåret
Januari
Sammanfattning januari
Fakta januari
• 462 deltagartillfällen (192 tjejer & 270 killar)
192 tjejer = 42 %
270 killar = 58 %
• 18 schemalagda idrottstimmar
Som vanligt ägnades den första tiden av året (2/1–12/1) åt att planera vårens aktiviteter,
återuppta kontakten med samarbetspartners efter juluppehållet samt hitta tänkbara stiftelser,
fonder osv. för att säkra upp årets genomföranden.
Under januari färdigställda man dessutom sin Arvfondsrapport som sammanfattade den
treårsperiod (2015 - 2017) som projektet löpt. Projektet innehöll framför allt Cityidrotts arbete
med ledarskapsutbildningar för 14 – 19 åringar samt Cityidrotts spridningskonferens som
anordnades under slutet av 2017 på begäran av Arvsfonden. Spridningskonferensen var
således ett samarbete mellan Arvsfonden, Cityidrott och Skåneidrotten med syftet att sprida
Cityidrotts goda arbete och metod.
Cityidrott, Landskrona Stad samt Skåneidrotten träffades dessutom regelbundet under januari
i sitt samarbete kring samordningstjänsten där bl.a. matchningen av Cityidrotts
ungdomsledare mot föreningslivet ingick.
Vecka 3, 4 och 5 ägnades åt att informera de sju skolorna i Landskrona som ingår i Cityidrotts
arbetsområde om Cityidrott samt ta emot anmälningarna. Man fortsatte strategin från 2014–15
med att ha dubbla anmälningsdagar på varje skola. Eftersom alla skolor var med i Cityidrott
under 2017 så berättade man bara lite kort om Cityidrotts kärnverksamhet och la sedan fokus
på att förklara hur man tänkte utveckla projektet under 2018.
Inskrivningar på de olika skolorna skedde som sagt under vecka 4 och 5, cirka 700 barn och
ungdomar blev medlemmar under dessa tio dagar där majoriteten kom från Dammhags-,
Västervångs-, Seminarie- och Pilängskolan. I samband med inskrivningarna så fick barnen
sina Cityidrotts t-shirtar i den mån möjligt. Cityidrott hade förbeställt cirka 600 t-shirtar vilket
vanligtvis är mer än tillräckligt men antalet anmälningar under 2018 sprängde återigen alla
tidigare rekord.
Under januari blev det även klart med ett hälsosamarbete med Tusenskönan som löpte under
10 onsdagar hela våren. Tusenskönan hade förlängd skoldag med fokus på hälsa under
onsdagarna och besökte då Puls Arena för att ha olika idrottspass ledda av Cityidrott.
Här kommer ett axplock av vad Cityidrott deltog i under januarimånad:
Den 10 januari träffades arbetsgruppen ”trygg fritid” som Cityidrott är en del av för att att se
vilka luckor som finns att fylla i utbudet mot barn och ungdomar.
Den 12 januari träffade Cityidrott alla sina samarbetspartners för att tacka för ett gott
samarbete 2017 samt för att informera om planerna 2018.
Den 12 januari fick alla barn och ungdomar som mottog priset som årets Cityidrottare 2017
sitt pris, nämligen att man tillsammans med valfri kompis fick ha hela Karlslundsbadet för sig
själva. Sammanlagt blev 20 stycken barn och ungdomar utvalda till årets Cityidrottare 2017,
en belöning man får genom att vara en bra kompis, omtänksam, hjälpsam, delta frekvent på
Cityidrott samt att man alltid försöker sitt bästa. Det innebar att sammanlagt 40 barn och
ungdomar plus Cityidrotts ledare var på plats på Karlslundsbadet för tre timmar lek och bad.
Den 15 januari hade Cityidrott, Skåneidrotten samt Landskrona Stad diskussioner kring
ungdomsledarna och matchningen mot föreningarna.

Den 15 - 18 januari gick Cityidrott ut till alla klasser i samtliga sju kommunala skolor i
Landskrona och informerade om det kommande Cityidrotts året.
Den 22 – 26 januari tog Cityidrott emot anmälningar till Cityidrott på samtliga sju skolor
mellan kl. 13:00-16:00.
Den 24 januari fyllde LISA-föreningen 100 år vilket firades på Puls Arena med aktiviteter,
tårta och utställningar. Cityidrott fanns på plats för att bl.a. berätta om sin verksamhet.
Den 29 januari – 1 februari tog Cityidrott emot anmälningar till Cityidrott på samtliga sju
skolor mellan kl. 13:00-14:00.
Den 29 januari började Cityidrott med sina ordinarie aktiviteter för 2018.
Den 30 januari deltog Cityidrott på dialogen om HELA-Landskrona samt sommarlovsstödet
för 2018.
Den 31 januari var första tillfället för samarbetet med Tusenskönan och deras förlängda
skoldag med fokus på hälsa. 10 onsdagar under våren besöker Tusenskönan Puls Arena med
närmare 60 elever för extra idrott tillsammans med Cityidrott.

Februari
Fakta februari
• 2 946 deltagartillfällen
1 358 tjejer = 46 %
1 588 killar = 54 %
• 85,5 schemalagda idrottstimmar
• 23,5 schemalagda timmar på sportlovet
Sammanfattning februari
I februari intensifierades arbetet med sommarens kollo, bl.a. så bokades Magnarps lägergård
upp för två veckor samt att man skickade iväg ett par ansökningar om medel för att kunna
finansiera kollona. Dessutom åkte man iväg till Magnarp för att reka gården och omgivningen
för att kunna göra ett ordentligt upplägg utifrån de befintliga förutsättningarna.
Under februari genomförde Cityidrott dessutom sin allra först Smartphone-skola för äldre
under fyra tisdagar (6/2, 13/2, 20/2 samt 27/2). Smartphone-skola är ett samarbete mellan
Cityidrott och Anhörigcentrum där Cityidrott tillsammans med sina ungdomsledare lär äldre
personer att bli mer bekväma med sina mobiltelefoner.
Vecka 5 innebar också starten av Cityidrotts ordinarie verksamhet, dvs. prova på aktiviteterna
som man har varje vardag året om. Från och med vecka 5 hade man nu aktiviteter och
arrangemang varje vardag (med undantag av röda dagar) fram till vecka 52 samt även vissa
helger och högtider.
Arbetet med att ta fram Cityidrotts sommarlovsprogram började också i februari då man bl.a.
började titta på hur Lagunen och området kring Halvmånen kunde utvecklas än mer.
Dessutom började man bli mer och mer inkopplad i arbetet med SM-veckan.
Här följer ett lite urval av möten osv. som Cityidrott deltog på under februari:
Den 1 – 2 februari var Cityidrott uppe i Stockholm för ett flertal möten om intressanta möjliga
samarbeten i framtiden. Bl.a. besökte man ICA Handlarnas Förbunds huvudkontor i Solna,
ICA Maxi Haninge samt samhällsprojektet ”Vägen Ut” i Jordbro.
Den 6 februari startade Cityidrotts Smartphone-skola för äldre, under fyra tisdagar (13/2, 20/2
och 27/2) framåt pågick sedan kursen för pilotgruppen som bestod av 20 deltagare.
Den 6 februari vann Cityidrotts och Kenan Dulbics arrangemang ”Skol-Idol” årets
samhällssatsning på ICA Handlarna Syds förbundsmöte.

Den 7 februari bildades arbetsgruppen ”Landskrona Röstar” som Cityidrott blev en del av.
Gruppens syfte var att öka förståelsen för den demokratiska processen samt att öka
valdeltagandet i framför allt Landskronas utsatta områden där det enligt tidigare
undersökningar varit ett ganska lågt valdeltagande.
Den 16 februari träffade Cityidrott Landskrona Fotofestival för att diskutera möjligheten och
intresset för Cityidrotts ungdomsledare att jobba som volontärer på Landskrona
Fotofestivalen.
Den 16 februari träffade Cityidrott Rävetofta Orienteringsklubb för att diskutera ett samarbete
kring sprintorienteringsloppet Swedish League som skulle arrangeras i Landskrona under
våren.
Den 16 februari träffades Landskrona röstar.
Den 18 februari genomförde Cityidrott i samarbete med Röda Korset Landskrona, Svenska
Kyrkan, Lions ClubSaxtorp samt Viarps Kör- och Ridklubb en familjedag ute på Järavallen
för familjer med begränsade resurser. 50 deltagare bussades ut till Järavallen där aktiviteter,
tipspromenad och grillad mat väntade. Ett mycket uppskattat samarbete som det bestämdes
skulle genomföras igen 2019.
Vecka 8 var det dags för årets första lov, sportlovet. Cityidrott hade följande aktiviteter under
sportlovsveckan:
Måndag 19/2 – Öppen Hall i Dammhags idrottshall
Tisdag 20/2 – Under tisdagen hade Cityidrott sitt traditionella hoppland i samarbete med
Landskrona Stad och ICA Kvantum Landskrona. Det här året valde man att förlägga det i
Seminarieskolans idrottshall eftersom att Puls Arena var under ombyggnation.
Onsdag 21/2 – Två stycken fotbollsturneringar genomfördes i Seminarieskolans idrottshall, en
för åldrarna 6 - 9 år samt en för åldrarna 10 – 12 år.
Torsdag 22/2 – Sista fotbollsturneringen i Seminarieskolans idrottshall genomfördes för
åldrarna 13 – 15 år.
Fredag 23/2 – Cityidrotts traditionella Is-disco på utomhus-isen i Karlslund avslutade
sportlovet.
Den 26 februari träffades Landskrona röstar.
Den 28 februari var Cityidrotts verksamhetsberättelse för 2017 klar.
Det var sjätte året i rad som Cityidrott hade ett uppblåsbart hoppland under sportlovet och
man märker att det är väldigt uppskattat bland stadens ungdomar. På förmiddagen hade man
öppet för Landskronas fritidsverksamheter och där kom fritids från hela kommunen, bl.a.
Härslöv, Häljarp och Glumslövs fritidsverksamheter kom på besök. Under eftermiddagen
öppnade man sedan upp för 6 - 9 åringar först mellan 12:00-14:00 och sedan för 10 - 12
åringar mellan 14:30-16:00.

Mars
Fakta mars
• 2 470 deltagartillfällen
1 157 tjejer = 47 %
1 313 killar = 53 %
• 81 schemalagda idrottstimmar
• 10,5 schemalagda timmar på påsklovet

Sammanfattning mars
I början av mars fortsatte Cityidrott med planeringsarbetet kring sitt sommarkollo, bl.a. så
utformade man materialet som skulle delas ut i samband med att man informerade de berörda
klasserna (årskurs 4 - 6). Man gick också igenom detaljerna kring lägrets utformning samt hur
urvalsprocessen för deltagandet skulle se ut.
I slutet av mars var Cityidrotts Arvsfondsrapport färdigställd och inskickad vilket innebar att
projektet officiellt var avslutat och godkänt.
Utöver det så påbörjade man arbetet med sommarboden som Cityidrott skulle ha nere vid
skateparken Lagunen under sommarlovet. Där skall man bl.a. kunna låna idrottsutrustning
som skateboard, fotboll, volleybollar, kubb osv. utan kostnad. Upplägget blev extremt
populärt under 2015, 2016 och 2017 och med dem nya förändringar inför 2018 så hoppades
Cityidrott på ett ännu bättre år.
Arbetet med sommarlovsprogrammet fortsatte också under mars och i mitten av månaden
lämnade man in sitt programförslag till kommunen.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under mars.
Den 1 mars åkte Cityidrott tillsammans med Marieskolan från Marieholm till Hestra utanför
Jönköping. Det var andra året i rad som samarbetet genomförts där man tillsammans besöker
skidanläggningen Isaberg för en heldag med skidåkning. Cityidrott väljer tillsammans med
lärare på olika skolor ut de elever i årskurs 6 som gjort sig förtjänta av en extra belöning
antingen via sina skolinsatser eller genom sitt sätt att vara och föregå med gott exempel.
Ungefär 6 elever får följa med varje år och det här året var det elever från Dammhagskolan
som fick följa med och testa på skidåkning.
Den 1 mars var Cityidrott på plats i Helsingborg för en träff för organisationer som bedriver
aktiviteter för asylsökande för information om TIA (tidiga insatser för asylsökande).
Den 3 mars träffades arbetsgruppen ”Handlingsplan Karlslund” som Cityidrott är en del av
för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla Karlslundområdet och skapa fler
aktiviteter på området.
Den 6 mars träffade Cityidrott gruppen ”arbete med syskon” som jobbar med att aktivera
syskon till ungdomar i riskzonen.
Den 7 mars närvarade Cityidrott på fritidshemmens möte där man bl.a. informerade om
påsklovet, sommarens aktiviteter och Lagunen.
Den 14 mars träffade Cityidrotts ungdomsledare Landskrona Fotofestival för att få
information kring vad det innebär att vara volontär under festivalen.
Den 19 mars träffade Cityidrott en representant från Arvsfonden för en intervju kring sin
modell då man blivit utvald som ett av fyra projekt i Sverige som Arvsfonden ville göra en
undersökning på utifrån hur man engagera människor ideellt.
Vecka 13 var det dags för påsklov och som vanligt fyllde Cityidrott dem tre dagarna fram till
skärtorsdagen med en massa aktiviteter.
Måndag 26/3 – Brännbollsturnering för alla fritidshemmen med över 300 barn som deltagare.
Måndag 26/3 – Fotboll på Dammhags konstgräs
Tisdag 27/3 – 4-kamp på Puls Arena
Onsdag 28/3 – Papricaloppet från 11:00 – 16:00.

April
Fakta april
• 1 840 deltagartillfällen
880 tjejer = 48 %
960 killar = 52 %
• 111,5 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning april
Förberedelserna inför sommarens kollo nådde sin kulmen under april då man även gick ut
med informationen till de berörda klasserna samt delade ut anmälningsblanketterna. I övrigt
rullade den ordinarie verksamheten på bra med stadiga besökssiffror.
I april skedde dessutom en hel del arrangemang bl.a. ett stort internationellt orienteringslopp
samt invigningen av Puls Arena.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under april.
Den 9 april träffade Cityidrott Skåneidrotten för att diskutera upplägget till Skåne lyfter den 5
maj.
Den 11 april träffades Landskrona röstar för att förberedda inför vårens aktiviteter.
Den 14 april var det invigning av Puls Arena där Cityidrott bl.a. höll i en öppen hall i
gymnastiksalen samt hade ett hopp- och lekland inne i spontanytan pulsen.
Den 16 april träffade Cityidrott Stena fastigheter för ett planeringsmöte kring deras
boendekalas i september.
Den 16 april träffade Cityidrott Skånska Ridsportförbundet och Landskrona Ridklubb för att
se hur man skulle kunna utveckla det befintliga samarbetet än mer.
Den 17 april hjälpte Cityidrott Rävetofta orienteringsklubb med att genomföra ett
sprintorienteringslopp i Swedish League i Landskrona. Utöver det så hade man prova-på
orientering vid kasernplan de efter följande fyra tisdagarna (24/4, 1/5, 8/5 samt 15/5).
Den 26 april blev Cityidrott en del av Landskrona Stads planeringsgrupp inför SM-veckan.

Maj
Fakta maj
• 1 203 deltagartillfällen
490 tjejer = 41 %
713 killar = 59 %
• 119 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning maj
Majmånad var som vanligt en mycket hektisk månad med en hel del planering och
finjusteringar att göra inför sommarkollo, sommaraktiviteter, Sambacup, Lagunen osv.
dessutom extra mycket då det började dra ihop sig inför SM-veckan. Under månaden träffade
man även samtliga barn som skulle följa med på sommarens kollo samt deras föräldrar för att
informera om allt från kost och logi till samlingstider och gällande regler.
Maj innebar också att det var de sista träffarna i samarbetet med Tusenskönan och deras extra
satsning på förlängd skoldag under onsdagar med fokus på hälsa och aktivitet. I slutet av maj
släppte Cityidrott dessutom sina sommaraktiviteter vilket som vanligt innebar ett stort arbete
med att ta emot alla anmälningar till de aktiviteter som kräver föranmälan, dvs. två fisketurer,
två Tosselilla resor, Sambacup och simskolan. Som vanligt blev våra aktiviteter fyllda på
mindre än ett par dagar.

Dessutom började Cityidrott planera för sin stora insats i Landskrona Röstar nämligen
politikerdebatt med barnpanelen där bl.a. TV4:s politiskexpert Marcus Oscarsson skulle vara
moderator.
Parallellt med detta flöt den ordinarie verksamheten på med fortsatt goda besökssiffror.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under maj.
Den 2 maj träffade Cityidrott AIR WIPP från Helsingborg för att ta fram dels förslag på en
parkour park i anslutning till Lagunen men även för att ta fram en skiss kring hur Cityidrotts
mobila parkour park till sommaren skulle kunna se ut.
Den 5 maj genomförde Cityidrott ett mångfaldslopp under Skåneidrottens arrangemang
”Skåne Lyfter”.
Den 7 maj var Cityidrott med i Landskronahems planeringsmöte inför deras boendedialog den
19 juni.
Den 15 maj befann sig Cityidrott i Slottsparken och arrangerade aktiviteter för alla
Landskronas förskolor i samband med förskolans dag.
Den 23 maj var Cityidrott på nytt planeringsmöte inför Landskronahems boendedialog den 19
juni.
Den 28 och 29 maj träffade Cityidrott alla deltagare till sommarens kollo samt deras föräldrar
för att informera kring kollona.
Den 28 maj fick Cityidrott beviljat sin ansökan till Sparbanksstiftelsen vilket innebar
finansiering till sommarens kollo.
Den 29 maj påbörjade Cityidrott arbetet med att bygga upp Lagunen nere vid Halvmånen.

Juni
Fakta juni
• 1 101 deltagartillfällen
481 tjejer = 44 %
620 killar = 56 %
• 12 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning juni
I juni var det de två sista skolveckorna på terminen vilket ofta betyder lite mindre deltagare på
våra aktiviteter. Dels pga. att det händer mycket med skolorna som utflykter, klassdagar osv.
men för att vädret gör att många är ute och hittar på egna saker. Under månaden avverkade
Cityidrott dessutom det ena kollot vecka 25 och som vanligt var lägret (båda två) helt gratis
för deltagarna tack vare följande organisationer och företag som brinner för Landskronas
ungdomar:
Landskrona Stad, LISA (Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation), Swedbank och
Sparbanksstiftelsen, Landskrona Energi och ICA Kvantum Landskrona.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under juni.
Den 5 & 6 juni byggde Cityidrott upp samt plockade ner den mobila scenen i samband med
nationaldagsfirandet.
Den 12 juni var det skolavslutning för de kommunala grundskolorna, Cityidrott deltog på ett
par avslutningar men spenderade den största delen av dagen med att göra färdigt de sista
detaljerna på Lagunen.
Den 13 juni öppnade Lagunen, Cityidrotts sommarhäng nere vid Halvmånen, där alla kan låna
idrottsmaterial, spel osv. helt gratis från första sommarlovsdagen (13/6) till den sista (21/8).

Här finns även gratis Wi-Fi och möjligheter till att sitta och umgås. Lagunen hade öppet alla
vardagar under hela sommaren plus helgerna under SM-veckan. 2018 hade Cityidrott
dessutom ett liknande upplägg i samarbete med Landskrona Vattenskoter vid Lill-Olas i
Borstahusen.
Den 19 juni genomfördes Landskronahems boendedialog tillsammans med de verksamheter
och organisationer som är verksamma i Karlslundområdet.
Den 26 juni genomförde Cityidrott sin första utflykt för sommaren till Tosselilla tillsammans
med 25 barn och ungdomar.
Den 29 juni byggde Cityidrott upp den mobila scenen till SM-veckan.

Juli
Fakta juli
• 5 283 deltagartillfällen
2 143 tjejer = 41 %
3 140 killar = 59 %
Sammanfattning juli
Juli 2018 blev kanske en av Cityidrotts allra mest hektiska perioder någonsin då man bl.a.
hade en stor roll i SM-veckan, man arrangerade sin traditionella simskola i samarbete med
Landskrona simsällskap, man anordnade slime party på stranden, Sambacup samt
sommarlovsmorgnar varje fredag.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under juli.
Första veckan i juli (2 – 8 juli) genomfördes SM-veckan i Landskrona. Cityidrott hade öppet
Lagunen varje dag från 10:00 – 19:00 samt att man hade prova-på parkour varje dag mellan
12:00 – 15:00 och 16:00 – 19:00. Utöver detta höll man i prova-på korten som innebar att
besökare kunde få kort som fylldes i samband med att man provade på olika aktiviteter. När
man testat ett visst antal kunde man komma tillbaka till Cityidrott och få en medalj, ett väldigt
uppskattat inslag bland framför allt de besökande barnen. Cityidrott hjälpte även till att
arrangera två happenings nere på stranden i samband med Sveriges 1/8-delsfinal och
kvartsfinal i fotbolls-VM som visades på storbildskärmen. Man hjälpte dessutom Landskrona
energi att genomföra sin utomhusbio (Solsidan) under onsdagen. På fredagen var det sen
Cityidrotts stora dag då man hade sin första sommarlovsmorgon nere på stranden, ett stort
barnkalas med massvis av hoppborgar, gästartister, tävlingar, glass och Ola Selmén känd från
bl.a. Amigo Grande på SVT som lekledare. Över 500 barn var på plats under kalaset. På
kvällen anordnade Cityidrott sedan en sommarkonsert med gruppen Panetoz, kända från bl.a.
melodifestivalen, med uppskattningsvis runt 2500 besökare. Under söndagen arrangerade man
tillsammans med Sektion Fritid en uppblåsbar hinderbana för alla barn och ungdomar.
Den 13 juli var det dags för andra sommarlovsmorgonen med temat talang där Cityidrott
bjudit in olika personen från TV4:s program ”Talang” blandat med lokala talanger som visade
upp sina specifika kunskaper. Ett mycket populärt och uppskattat upplägg.
Den 16 – 19 juli arrangerade Cityidrott sin årliga simskola tillsammans med Landskrona
Simsällskapet med 30 stycken deltagare. Upplägget var som vanligt 45 minuter träning följt
av 3 timmar lek och vattenvana.
Den 20 juli arrangerade Cityidrott sin tredje sommarlovsmorgon med Skateboard. Detta blev
en mixad uppvisning och workshop då de duktiga åkarna från Landskrona Skateboard
förening först visade lite trix innan alla åskådarna fick möjlighet att prova på.
Den 23 juli arrangerade Cityidrott ett Slime party nere på Halvmånen där alla besökare fick
tillverka sitt egna slime, en otroligt populär och efterfrågade aktivitet som lockade 509 barn
och ungdomar.

Den 26 – 28 juli arrangerade Cityidrott sin årliga Sambacup. Det här året gjorde man det i
samarbete med Landskrona karnevalen vilket innebar att den låg parallellt och som en del av
karnevalen.
Den 31 juli arrangerades den första av två fisketurer med 25 barn och ungdomar.

Augusti
Fakta augusti
• 330 deltagartillfällen
163 tjejer = 49 %
167 killar = 51 %
Sammanfattning augusti
Augusti blev likt juli en väldigt händelserik månad med massvis av genomförande, bl.a.
sommarens andra kollo, ett antal utflykter samt den stora höjdpunkten i form av
politikerdebatten på teatern med Marcus Oscarsson.
Sista veckan i augusti plockade Cityidrott ner Lagunen och hade en utvärdering av
sommarens verksamhet samt började med planeringen inför hösten. I augusti inleddes aven de
ordinarie aktiviteterna igen i samband med att skolorna startade.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under augusti.
Den 3 augusti arrangerades sommarens sista sommarlovsmorgon med cirkustema och
clownen Cito.
Den 6 – 9 augusti genomfördes sommarens andra och sista kollo på Magnarp med 20
deltagare.
Den 13 augusti åkte Cityidrott på sommarens andra utflykt till Tosselilla med 20 stycken
ungdomar.
Den 14 augusti var det dags för sommarens sista utflykt i form av den andra fisketuren på
båten Emma. 25 barn och ungdomar följde med på resan.
Den 16 augusti genomförde Cityidrott sin politikerdebatt på teatern i samband med
Landskrona röstar arbetet. Landskronas toppolitiker var på plats och blev utfrågade av våra tre
barnpaneler som bestod av barn och ungdomar från väster och kransbyarna,
Karlslundsområdet och centrum/öster. Marcus Oscarsson från TV4 agerade moderator och
hjälpte våra duktiga ungdomar att ställa politikerna mot väggen.
Den 21 augusti var sista dagen Lagunen hade öppet, sommarlovets sista dag.
Den 24 augusti hade Cityidrott en utvärdering- och planeringsdag i Helsingborg där man
utvärderade hela sommaren samt lade upp strategin för höstens verksamhet.
Den 31 augusti diskuterade Cityidrott med Landskrona Stad om en extra satsning på stadens
kransbyar.

September
Fakta september
•
•

1 222 deltagartillfällen
445 tjejer = 36 %
777 killar = 64 %
97 schemalagda idrottstimmar

Sammanfattning september
I september påbörjades planeringen inför Skol-Idol, en musik- och danstävling som Cityidrott
började arrangera 2015 ihop med fritidspedagogen Kenan Dulbic. Bl.a. skickade man ut
information till samtliga kommunala skolor för att se vilka som var intresserade av att vara
med. När skolorna gett besked om dem ville vara med eller ej så bestämde man datum och
tider för auditions på dem sex skolor som slutligen gett klartecken. De sex olika tillfällen hölls
under oktober månad.
I september började dessutom arbetet med att strategi och ett upplägg för att inkludera alla
kransbyar i Cityidrotts verksamhet fram till årsskiftet. Cityidrott fick dessutom äran att
föreläsa på en stor internationell konferens i Malmö, European Association of Sports
Management.
I september spenderades dessutom mycket tid med att söka medel för olika satsningar längre
fram i tiden, bl.a. inför höstlovet och 2019.
Utöver dessa större händelser så fortgick Cityidrotts ordinarie aktiviteter med mycket
deltagare och stor variation.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under september.
Den 1 september hjälpte Cityidrott till att anordna ett boendekalas för området Kungen som
firade 50 år. Bl.a. anordnade man en uppblåsbar hinderbana.
Den 6 september var Cityidrott inbjudna som gästföreläsare på en stor internationell
konferens i Malmö, EASM (European Association for Sports Management). Cityidrott
föreläste i ämnet om ”Rethinking "sport for all": Inclusion and integration”.
Den 7 september gjorde Cityidrott iordning två ansökningar, en till ICA Handlarnas Förbund
om att ges möjligheten att testa vår modell i en annan kommun samt en till Landskrona Stad
för medel till en lovsatsning under höstlovet.
Den 8 september genomförde Cityidrott Stena fastigheters boendekalas tillsammans med ett
antal andra organisationer verksamma i området. Bl.a. gjorde Cityidrott ett världsrekordförsök
i antalet personer som tillverkar Slime samtidigt, tyvärr missade man precis då rekordet låg på
249 personer och Cityidrott kom upp i 230.
Den 24 september träffade Cityidrott Anhörigcentrum för att stämma av inför höstens två
kurser i Smartphone-skolan.
Den 24 september träffades gruppen handlingsplan Karlslund som Cityidrott är en del av.
Bl.a. för att bli gruppintervjuade av DELMOS.
Den 26 september var Cityidrott med på Petersvenskolans hälsovecka och där man anordnade
en heldag med massa aktiviteter på Puls Arena.
Den 26 september var Cityidrott med på Landskrona Stads dialogmöte och värdegrundsarbete
på Puls Arena.
Sista veckan i september gick Cityidrott ut till samtliga skolor i kransbyarna och informerade
om möjligheten att prova på Cityidrott under årets sista tre månader.

Oktober
Fakta oktober
• 2 587 deltagartillfällen
1 000 tjejer = 39 %
1 587 killar = 61 %
• 133 schemalagda idrottstimmar
• 42 schemalagda timmar på höstlovet
Sammanfattning oktober
I oktober genomfördes samtliga sex auditions till vinterns Skol-Idol, de sex skolorna var
Glumslövskolan, Västervångskolan, Dammhagskolan, Pilängskolan, Alléskolan och
Seminarieskolan. Sammanlagt kom strax över 120 elever på dem sex auditiontillfällena varav
14 stycken (10 bidrag/nummer) tog sig till den stora finalen i idrottshallen vid Karlslund.
Under höstlovet genomförde Cityidrott även sin största E-sportsturnering någonsin genom att
ha en FIFA-turnering med inte mindre än 7 kvalplatser runtom i Landskrona Kommun samt
en stor final- och aktivitetsdag på Puls Arena.
Dessutom skapade Cityidrott tillsammans med Landskrona Stad en ansökan under september
om att göra ett Leader-projekt för att undersöka möjligheterna till samverkan ute i
kransbyarna i ett försök att skapa fler aktiviteter.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under oktober.
Första veckan i oktober startade Cityidrott sina aktiviteter ute i kransbyarna (Glumslöv,
Häljarp, Härslöv och Asmundtorp).
Den 2 oktober startade Cityidrotts Smartphone-skola grundkursen och fortsätta sedan varje
tisdag i sex veckor framåt.
Den 3 oktober var Cityidrott med i arbetsgruppen workshop Karlslund där man skulle få till
en workshop i Karlslund med de som bodde där för att få en uppfattning kring hur deras
drömlekplats skulle se ut.
Den 4 oktober startade Cityidrotts Smartphone-skola fördjupningskursen och fortsätta sedan
varje torsdag i sex veckor framåt.
Den 11 oktober träffade Cityidrott Röda Korset i Landskrona, Lions klubbarna och Svenska
Kyrkan för att börja planera inför ett liknande arrangemang som man gemensamt genomförde
under sportlovet 2018, dvs. en familjedag på Järavallen under sportlovet 2019.
Den 12 oktober träffades arbetsgruppen workshop Karlslund ute i Karlslund där lekplatsen
var tänkt att byggas för att planera hur workshopen skulle se ut.
Den 27 oktober genomfördes workshop i Karlslund med gott resultat och många besökare.
Vecka 44 var det dags för höstlovet där Cityidrott genomförde följande aktiviteter:
29 oktober – Kval i FIFA – 19 turneringen på sju olika platser (Puls Arena, Dammhag,
Härslöv, Glumslöv, Häljarp, Västervång och Asmundtorp).
30 oktober – FIFA – 19 slutspel samt aktivitetsdag på Puls Arena. Här bjöd Cityidrott
dessutom in Sveriges två bästa FIFA-spelare nämligen Olle Arbin och Ivan Lapanje som både
är landslagsspelare för Sverige i FIFA.
31 oktober – innebandyturnering på Seminarieskolan.
31 oktober – Öppen Hall i Asmundtorp, Annelöv och Dammhags Idrottshallar.

November
Fakta november
• 2 061 deltagartillfällen
877 tjejer = 43 %
1 184 killar = 57 %
• 145 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning november
I november var det mycket fokus på kommande Skol-Idol med en träning i veckan för
finalisterna samt rena förberedelser i form av den fysiska platsen med scen, ljud och ljus osv.
Dessutom fick Cityidrott ett positivt besked i slutet av november som innebar att ansökan till
ICA Handlarnas Förbund hade gått igenom och att Cityidrott nu kunde välja en kommun som
man ville testa sin modell i. Valet föll på Svalöv mycket tack vare att deras fritidschef visat ett
stort intresse för Cityidrotts verksamhet de senaste åren. I samband med det startade arbetet
med att få kontakt med samtliga ICA-butiker i Svalövs kommun samt att starta upp en dialog
med kommunens tjänstemän och politiker. Allra först träffade dock Cityidrott Stefan
Johansson, Stadsdirektör på Landskrona Stad, för att berätta om möjligheten och för att få
stadens godkännande till att testa modellen i Svalöv.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under november.
Den 1 november (sista dagen på höstlovet) – Öppen Hall i Häljarp, Härslöv, Puls Arena och
Glumslöv samt en Snapchats-tävling.
Den 3 november genomförde Cityidrott tillsammans med Landskrona Stad och övriga
inblandade organisationer sin workshop i Karlslund med ett väldigt gott resultat då man fick
in många goda idéer till den framtida lekplatsen.
Den 13 november fick Cityidrott frågan om att vara ambassadörer för Generation PEP som är
Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels egna initiativ för att få barn och ungdomar att röra
sig mer och leva ett hälsosammare liv. Självklart tackade Cityidrott ja till denna ära vilket
göra att Cityidrott nu ingår i ett väldigt fint sällskap som ambassadörer för Generation PEP
med allt vad det innebär.

December
Fakta december

•
•

2 591 deltagartillfällen
1 195 tjejer = 46 %
1 396 killar = 54 %
77 schemalagda idrottstimmar

Sammanfattning december
Årets sista månad blev också fullspäckad med en massa olika arrangemang och tävlingar. Den
5 december avgjordes finalen i Skol-Idol i idrottshallen vid Karlslund där 10 bidrag gjorde
upp om slutsegern framför en publik på 1200 personer. Efter en mycket jämn och dramatisk
final där alla 10 bidrag gjorde sitt bästa framträdande i just finalen så tog Dario från
Glumslövskolan tillslut hem segern.
Leader-projektet lämnade fasen av att samla in information och bilda sig en uppfattning kring
vad som fanns ute i kransbyarna till att fokusera på att skapa kontakt med de föreningar,
kulturorganisationer, skolor och eldsjälar som undersökningen gett för att försöka få så många
som möjligt engagerade och medvetna om målet med projektet och förstudien. Detta
resulterade bl.a. i att man bokade in alla träffar utom två i slutet på januari (4 av träffarna), de
sista två träffarna lades i februari.

Utöver dem två stora händelserna så startade Cityidrott dessutom sin Snapchats-julkalender.
Varje dag med start den 1 december fram t.o.m. den 22 december (ej lördagar-söndagar) hade
Cityidrott sin Snapchats-kalender. Tävlingen var en blandning av På Spåret och Expressens
Mr. X dvs. att man skulle hitta var Cityidrotts ledare befann sig i Landskrona via olika
ledtrådar som ledaren gav via den sociala plattformen Snapchat. Första ledtråden gavs alltid ut
prick kl.15:00 varje vardag och därefter följde en ny ledtråd var femte minut fram till 15:15,
alltså fyra ledtrådar totalt. Man hade till 15:30 att ta sig till platsen där ledaren befann sig och
först på plats vann dagens pris. Tävlingen blev, precis som förra året, enormt uppskattad
bland barn och ungdomar.
En annan höjdpunkt i december är när Cityidrott utser årets Cityidrottare som går till de barn
och ungdomar som exempelvis varit en god kamrat under året, extra hjälpsamma, varit goda
förebilder osv. Utmärkelsen har alltså inget med en prestation att göra utan går till barn och
ungdomar som varit aktiva och visat upp en god vilja och ett gott kamratskap.
Utöver det rullade Cityidrotts ordinarie verksamhet på hela vägen fram till den 22 december.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde
under december.
Den 5 december avgjordes årets Skol-Idol framför 1200 elever i Landskronas Idrottshall.
Den 17 december träffade Cityidrott Niklas Fonskov, Fritidschef i Svalövs kommun för att
diskutera ett möjligt upplägg.
Den 20 december träffade Cityidrott Svalövs politiker för att diskutera kring ett eventuellt
upplägg av verksamheten i Svalövs kommun.
Den 21 december hade Cityidrott en utvärderingsdag gällande hela hösten.
Den 27 december hade Cityidrott en planeringsdag inför 2019.

