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Cityidrotts verksamhetsår 2017 är återigen ett rekordår där man slog i stort sett samtliga
tidigare rekord som sattes under 2016. Aldrig tidigare har man haft fler medlemmar eller
deltagartillfällen, inte heller har man genomfört lika många eller lika stora evenemang och
arrangemang. Man har dessutom synts väldigt mycket i både lokala och nationella media
samt haft flera studiebesök från intresserade kommuner och organisationer runt om i
Sverige. Man har tagit än fler steg inom sitt Arvfondsprojekt och antalet engagerade
ungdomsledare är nu hela 64 stycken. Följande rapport kommer att vägleda er igenom
Cityidrott anno 2017.
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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 (förutom
Sambacup, 50 kr.) oavsett vad vi gör och då ingår dessutom en Cityidrott t-shirt(kostar 44kr/tshirt att tillverka).
Cityidrott fanns på följande skolor under kalenderåret 2017, Dammhagskolan, Albanoskolan,
Seminarieskolan, Pilängskolan, Tusenskönan, Västervångskolan och Alléskolan.
Sedan starten av 2015 har Cityidrott, med hjälp av Allmänna Arvsfondens stöd, utvecklat sin
verksamhet till att även inkludera årskurs 7, 8 och 9. Man 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. Man har dessutom under 2017
samarbetat med Landskronas Särskolor där man erbjudit extra aktiviteter utöver den vanliga
skolidrotten.

Extra Event, insatser och aktiviteter
Under 2017 har Cityidrott arrangerat en hel del ”extra” event utanför den ordinarie verksamheten
som har gett mervärde för Landskronas barn och ungdomar.
Cityidrotts egen konferens ”Din resa räknas” – Den 16 november arrangerade Cityidrott sin alldeles
egna konferens på Radisson Blu i Helsingborg. Arvsfonden tog kontakt med Cityidrott under
vintern 2016 och ville att man skulle sprida sin modell till så många som möjligt och att man
skulle göra detta på sitt eget vis. Man rekommenderades att skicka in en tilläggsansökan till
Arvsfonden för att få extra medel för att genomföra sitt spridningssätt. Det resulterade i en
spridningskonferens om delaktighet, inkludering och integration. I 8 månader jobbade man
stenhårt med att förbereda, kontakta gästföreläsare samt planera alltifrån upplägg och logistik till
körschema och mat. Dagen blev extremt lyckad och väldigt uppskattad bland de närmare 100
besökarna på plats, någonting som bekräftades av de inkomna svaren på enkäten som man
skickade ut efter konferensen. Bl.a. svarade besökarna med ett betyg på 3,8 av 4,0 i helhetsintryck
och innehåll på konferensen. Många nya kontakter skapades och Cityidrott fick ut sitt budskap
och sin modell till stora delar av Skåne.
Cityidrotts Hejarklack – Under våren skapade Cityidrott en hejarklack vars enda syfte egentligen
var att skapa glädje och ha roligt. Det är en del av satsningen #vågasynas som Cityidrott
smygstartade under hösten 2016 där man vill att barn och ungdomar skall våga stå för den dem är
och vill vara. Att visa civilkurage både i verkligheten men även på nätet för att på sitt eget sätt
bidra till en bättre värld. Att inte ta sig själv på så stort allvar är en viktig del i detta arbete och i
just den delen grundar sig tanken med hejarklacken. Föreningar får själva skicka in till Cityidrott
och föreslå matcher, evenemang osv. som dem skulle vilja att klacken kommer och besöker. Under
våren valde man ut två av dem relativt många förslag som inkommit och besökte. Det allra första
besöket gjordes ute på Asmundtorps IP när man tittade på Asmundtorps damlag mot Nova Eslöv.
35 personer utgjorde denna jungfruklack och matchen slutade dessutom med en övertygande 5 - 0
seger för Asmundtorp tillsammans med ett nytt publikrekord.

Det andra evenemanget var ungdoms-SM i tyngdlyftning som gick av stapeln i Landskronas
idrottshall helgen den 5–6 maj. Den här gången var det 18 stycken på plats i klacken och återigen
var det uppskattat bland besökare och föreningar.
Papricaloppet – Under dem senaste åren har Cityidrott fått äran att arbeta med ICA Kvantums
Papricaklubb och mer specifikt deras Papricalopp. Inför årets första Papricalopp, den 12 april,
valde man att fortsätta med hinderbanetema där banan var uppbyggd av olika produkter från
ICA. Hela 429 unika, aktiva barn och ungdomar ställde upp i loppen och därtill en massa besökare
på kringarrangemangen samt åskådare därtill. Under hösten arrangerades ett till Papricalopp
fredagen den 22 september med ett liknande upplägg som lockade 318 barn och ungdomar till
själva loppet. Det var i samband med att ICA-butikerna i Landskrona firade att ICA 100årsjubilerade. Cityidrott var delaktiga genom att dels anordna papricalopp under fredagen men även
genom att hålla i tävlingar under lördagen den 23 september när ICA-butikerna anordnade en
väldigt uppskattad heldag på kasernplan med mat och dryck från olika leverantörer och massvis
med aktiviteter.
Samarbete med Skåneidrotten – Under vintern och början av året så diskuterade Skåneidrotten och
Cityidrott vad nästa steg av ledarskapsutbildningarna borde vara och att det naturliga var att
försöka få ut ungdomarna som var intresserade i föreningslivet. Det mynnade ut i att
Skåneidrotten stöttade Cityidrott med en halvtidstjänst som enbart ägnar sig åt att kartlägga
behov hos föreningar, i ledarskaps- och personalfrågor specifikt, och matchar dessa mot intresse
från ungdomsledarna. Året 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 började på gymnasiet under hösten vilket försvårade processen och endast gav 1 person som
faktiskt var ute och hjälpte till i föreningslivet. Till 2018 ändrar man upplägg lite då det kommer
bli en obligatorisk del av ledarskapsutbildningen att göra fem veckor praktik ute hos en förening.
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 samt
för att man endast får ta in 300 personer i lokalen samtidigt. Otroligt nog så hade Cityidrott 619
besökare på dem tre insläppen, vilket är ett nytt rekord.
Ledarskapsutbildningar – Cityidrott har sedan 2014 engagerat ungdomar i ledarskapsfrågan och
gjort dem till en integral del av Cityidrotts verksamhet. I skrivande stund engagerar, eller har
engagerat, Cityidrott 38 stycken ungdomar i sina utbildningsprogram där vissa har varit med
sedan 2014 och de allra nyaste tillkom under hösten 2017. Totalt har hela 64 stycken ungdomar
deltagit i ledarskapsprogrammen sedan starten.
Varje vår och varje höst startas en ny grupp med ungefär 10 deltagare i 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 samt
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.
Detta är den stora delen av Arvsfondsprojektet.
Samarbete med Landskronas Särskolor – våren 2017 har man haft ett framgångsrikt samarbete där
barn och ungdomar från Landskronas Särskolor deltagit på sammanlagt 5 olika prova på idrotter.
Ungefär varannan vecka har man träffats på fredagar under en 6 veckorsperiod för att prova på
ridning, bowling, gymnastik, hinderbana samt gymträning. Även detta är en del av
Arvsfondsprojektet Cityidrott. Totalt hade man 87 deltagartillfällen under den här perioden.
Lägerverksamhet – Under flera år har Cityidrott arrangerat sommarkollo, ungdomsledarläger,
skolläger osv. 2017 var inget undantag utan inte mindre än 3 läger/kollo anordnades under
våren/sommaren. Ett läger var för Cityidrotts ungdomsledare där man tillsammans åkte iväg för
att utvärdera vårens utbildningar och praktik samt ha en del föreläsningar och diskussioner kring
ledarskap och civil kurage. De andra två är rena sommarkollo för Cityidrotts medlemmar där
sammanlagt 48 barn och ungdomar fick 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 sommarkonsert på halvmånen med Dolly
Style och Benjamin Ingrosso som huvudattraktioner. Dessutom utvecklade Cityidrott Lagunen
ännu mer samtidigt som man skapade sommarlovsmorgon varje fredag under sommarlovet (utom
midsommarafton och karnevalsfredagen). Sommarlovsmorgnarna blev väldigt populära med
sammanlagt 709 besökande barn under 6 tillfälle (cirka 120/tillfälle).
Campingklubben – Tillsammans med Mötesplatsen Borstahusen höll Cityidrott i en campingklubb
med målet att aktivera och inkludera camping- och stuggästerna genom olika aktiviteter. Klubben
riktade sig mot alla åldrar och aktiviteterna var även öppna för allmänheten, klubben pågick från
vecka 28 till 32. Ett mycket spännande initiativ från Mötesplats Borstahusen som gav lite mixade
resultat, de första två veckorna fungerade bra medan de två sista var lite mindre aktiva. Däremot
bidrog det säkerligen till Mötesplatsen Borstahusens nominering till årets barnvänligaste camping.
Spökrunda – En annan stark tradition i Cityidrotts verksamhet är anordnandet av en spökrunda
på torsdagen under höstlovet. Det här året hade Cityidrott, precis som under 2016, fått möjlighet
att bygga upp spökrundan i Björnes magasinlokalerna samt att elever från
Eventkoordinatorlinjen ställde upp som skådespelare. Detta resulterade i den kanske bästa
spökrundan man genomfört under dem här 8 åren med hela 454 besökare under eftermiddagen och
kvällen.
Skol-Idol – För tredje året i rad arrangerade Cityidrott det populära Skol-Idol den här gången
tillsammans med Seminarieskolan. 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. Hela 200 auditions resulterade det i varav 10 nummer tog sig vidare till finalen. Den
stora finalen utspelade sig framför en publik på cirka 1200 personer den 5 december.
Snapchat-julkalendern – Cityidrott skapade under decembermånad återigen sin julkalender på den
sociala medieplattformen Snapchat som blev så oerhört populär under 2016. Kalendern var en
sorts blandning av På Spåret och Mr.X där man via kluriga ledtrådar och bilder på Snapchat
skulle lokalisera och hitta var Cityidrottsledaren befann 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 2018 års tävling.
Skridskouthyrning – Under dem senaste 6 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, möjlighet att hyra skridskor, ljus och en kiosk med bl.a. grillad
korv fanns på plats för att skapa en härlig stämning.
Sambacup – Under sommaren genomförde Cityidrott sin årliga beachfotbollsturnering Sambacup
nere på Halvmånen vid Lagunen. Det var det 8:e året i rad som turneringen genomfördes och den
har vuxit för varje år. 2017 var första året som turneringen faktiskt inte växt i antalet deltagare.
Det berodde nog mycket på två faktorer, först att det var nya datum (inte veckan efter
midsommar utan i augusti) samt på det extremt dåliga väder som rådde under dem tre dagar som
turneringen spelades på. Speldagarna var fredagen den 11 augusti, lördagen den 12 augusti samt
söndagen den 13 augusti. Totalt hade man 62 stycken deltagare i dem olika turneringarna.
Samarbete med näringslivet – Under året har Cityidrott inlett ett intressant samarbete med
Anhörigcentrum där målet är att generationer möts. Bl.a. har detta resulterat i en smartphoneskola för pensionärer som kommer testas under våren 2018 samt att man har gemensamma tider
på boulen så att Cityidrotts ungdomar spelar samtidigt som Anhörigcentrums pensionärer spelar.

Lejonets Hockeycamp – Under jullovet inleddes ett lyckat samarbete med Lejonet, Landskronas
ishockeyförening där Cityidrott aktiverade deltagarna i Lejonets Hockeycamp 2017. 25 deltagare
var med under två dagar och upplägget innebar hockeyträning på förmiddagen och
Cityidrottsaktivitet på eftermiddagen. Cityidrott anordnade inomhuspaintball första dagen i
Gullstrandsskolans gamla idrottshall och andra dagen var det en hinder/gladiatorbana som
väntade. Samarbetet föll väldigt väl ut och samtliga parter var väldigt nöjda, inklusive de
deltagande barnen.
Viarps Kör- och Ridklubb - Integrationsprojektet drevs tillsammans med Viarps Kör- och
Ridklubb samt Landskrona BoIS på ett hörn som tillhandahöll minibussar för transporten ut.
Samarbetet innebar att 8 nyanlända barn fick möjligheten att prova på ridning i en 8
veckorsperiod med varsin mentor från Viarp. Cityidrott lånade en minibuss av BoIS varje måndag
från den 16 januari och åtta måndagar framåt och körde ut dem 8 barnen till Viarp.

Fakta om Cityidrott 2017:
•
•

•
-

887 medlemmar - 425 tjejer (48 %) och 462 killar (52 %), Endast ordinarie
verksamheten, dvs. årskurs F-klass-6 är inräknat (tidigare rekordet 860).
Sammanlagt 48 veckor med aktiviteter uppdelat på 34 veckor med ordinarie verksamhet,
14 veckor lovverksamhet (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov samt jullov).

16 600 deltagartillfällen har Cityidrott haft sammanlagt på sina ordinarie
aktiviteter under 2017. Här är dock följande inte inräknade:
Sportlov, Påsklov, Sommarlov och höstlov
Tre lägerveckor - 70 unika deltagare(rekord)
Sambacup 2017 - 62 deltagare
Skol-Idol - 1200 åskådare samt 14 deltagare och 200 auditions(rekord)
Uthyrningarna och aktiviteter i somras på Lagunen - 2259
besökare/uthyrningar(rekord)
Aktiviteter med årskurs 7, 8 och 9 - 907 deltagartillfällen(rekord)
Samarbetet med Landskronas Särskolor – 87 deltagartillfälle
Sommarkonsert – 2500 besökare/deltagartillfälle(rekord)

Sammanlagt hade Cityidrott 25 092 deltagartillfällen under kalenderåret 2017, vilket
innebär ett nytt rekord med rejäl marginal. Tidigare rekordet är från 2016 på 19 299 vilket
betyder en ökning med hela 5 793 deltagartillfällen.
•
•

792 timmar schemalagd idrott under 34 veckors tid, Cityidrott erbjuder alltså cirka 23
timmar extra idrott och rörelse varje vecka.
166 timmar schemalagd idrott under loven (sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov).
Dessutom 244 timmar uthyrning och spontanaktiviteter i samband med Lagunen under
sommarlovet (öppet i 38 dagar).

Detta är schemalagda aktiviteter och innefattar alltså inte t.ex. lägerverksamhet.
I övrigt kan man konstatera att minst 36 stycken medlemmar har börjat i föreningslivet på
kvällstid under 2017.

Cityidrott
År

Antal
Medlemmar

Deltagartillfällen

Totalt antal
veckor öppet

Antal
barn per
vecka

Antal
barn per
dag

Medlemmar ut
i föreningslivet

2017

887

25 092

48

523

105

36

2016

860

19 299

48

402

80

32

2015

589

13 619

46

296

59

24

2014

591

11 010

45

245

49

23

2013

333

7 661

40

188

38

32

2012

300

8 129

37

197

40

60

2011

535

7 148

36

196

40

25

2010

245

4 200

27

142

28

15

Ovanför ser man en tabell som visar Cityidrotts utveckling under den åttaårsperiod som
verksamheten existerat genom ett antal nyckeltal. Som man tydligt kan se så har Cityidrott
stadigt ökat på i stort sett samtliga punkter varje år. Man har aldrig förr haft så många
deltagartillfällen under ett år som under 2017 och den siffran har ökat för varje år. 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.
Under 2017 har man dessutom fått ut det näst högsta antalet barn ut i föreningslivet historiskt
sett. Det kan bero på en mängd olika faktorer men framför allt att fler föreningar är inne och
samarbetar med Cityidrott och visar upp sin verksamhet än tidigare. Många som deltar på
Cityidrott har också hittat en idrott på kvällstid under tidigare år samt att det så klart finns ett
mörkertal. Siffrorna är de som man vet bestämt har börjat i en förening, sen finns där medlemmar
som nöjer sig med att bara vara på Cityidrott pga. olika anledningar, t.ex. av ekonomiska skäl
eller att de uppfattar Cityidrott som en idrottsförening. Sammanlagt har man dock hjälpt minst
247 barn och ungdomar ut i föreningslivet under en sjuårsperiod, det är i snitt cirka 31 barn om
året. Utöver det har flertalet barn börjat i bl.a. scoutföreningar men även i parkour och
skateboard, idrotter som är mer spontana och inte lika organiserade. Samtliga av dessa barn är ej
inräknade i dem 247 som tas upp ovan vilket innebär att den totala siffran är en bit över 300
under dessa åtta år.
Idrotter och aktiviteter
Följande idrotter har varit med på Cityidrotts schema under 2017:
Bangolf, hinderbana, fotboll, skridsko, simning, orientering, frisbeegolf, rodd, friidrott, bordtennis,
parkour, boule, crossfit, ridning, tyngdlyftning, bowling, basket, tennis, handboll, dans,
innebandy, volleyboll, badminton, skateboard, padboll, kubb, beachfotboll, vattensporter
(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, lek och skoj, öppen hall, roliga timmen, samt lek och boll, alltså 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. Wii (endast dans), dodgeball
(spökboll), speldag (schack och liknande), ninja warriors (form av hinderbana), 3- och 5-kamp,
vattenkrig, såpaboll, fiske, paintball, pokéwalks, doppboll samt brännboll. Som en ny del av
verksamheten har man även börjat erbjuda en del andra aktiviteter för att bredda utbudet, bl.a.
så har man under åren både haft en skateboards-, halloween- och lådbilsverkstad där barn och
ungdomar varit med och byggt, målat och designat lådbilar och skateboardar som senare använts
i verksamheten. 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, för första gången på länge, 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 leta eller rekrytera utifrån. Det är en styrka och har hela
tiden varit målet med Arvsfondsprojektet, det positiva är att Cityidrott är en arbetskatalysator
där många ungdomar får sina första jobb. 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 projektledare under
samtliga 8 år.
I samband med konferensen som Arvsfonden finansierade så ingick även en 50 % anställning som
fylldes av Ida Tillberg parallellt med hennes studier på Eventkoordinatorlinjen i Landskrona. Ida
hade tidigare gjort praktik hos Cityidrott vilket innebar att startsträckan blev betydligt kortare
och Ida kunde kasta sig in i projektet direkt.
Nathalie Oltner är den enda som lämnade sin tjänst under 2017, och det var för en 100 % tjänst
inom skolvärlden. Som sagt ersattes Nathalie genom att man lyfte upp ett par ungdomsledare som
tagit studenten under året. 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.
Det är fortsatt så att medlen från Landskrona Stad samt Arvsfonden möjliggör för verksamheten
att ha en så pass omfattande personalstyrka. I nuläget har man alltså 2 heltidstjänster, 2 75 %, 1
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 ökad närvaro på
skolor som i sin tur lett till fler unika besökare per vecka samt ett högre antal totala
deltagartillfällen än under tidigare år (25 092 deltagartillfällen i år kontra 19 299 från 2016 vilket
var det högst noterade resultatet tidigare). Från och med 2018 är Arvsfondsprojektet över men
Landskrona Stad har utökat medlen till Cityidrott för att täcka upp 75 % av Arvsfondsmedlen.
Det innebär att verksamheten kan fortgå i princip som den har gjort de senaste tre åren.
Följande personer har varit anställda hos Cityidrott under 2017: Marcus Hansson, Jonny
Karlsson, Lisa Hansson, Aiman Hamzeh, Nathalie Oltner (ej kvar), Ida Tillberg (ej kvar,
Arvsfondsanställd till konferensen), Emma Gunnarsson, Daniel Glantz-Persson, Alia Al-Ubaidi,
Swarin Khalil, Albatrim Vejseli, Hawraa Ali och Media Suleiman.

Samarbetspartners 2017
Under 2017 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 2017:
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.
Allmänna Arvsfonden – Arvsfonden har under en treårsperiod möjliggjort cirka 50 % av
Cityidrotts verksamhet genom medel till bl.a. sina ledarskapsutbildningar. Under året anordnades
även en spridningskonferens med Cityidrott som huvudarrangör stöttade av Arvsfonden och
Skåneidrotten.
Skåneidrotten – är en väldigt viktig samarbetspartner för Cityidrott, bl.a. håller man i och
finansierar många av dem ledarskapsutbildningar som Cityidrotts ungdomsledare genomgår.
Skåneidrotten var dessutom en av tre parter som stod bakom Cityidrotts spridningskonferens
”Din resa räknas”. Under hela processen var Skåneidrotten en mycket viktig samarbetspartner
som bl.a. fanns med i styrgruppen för projektet.
ICA Kvantum Landskrona – är också en väldigt stark samarbetspartner där man bl.a. årligen
arrangerar två stycken Papricalopp för barn och ungdomar mellan 3 - 12 år. Cirka 300 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 hösten.
Emrahus – är en av Cityidrotts viktigaste partners under sommaren då man bl.a. har ett stort
samarbete kring Cityidrotts Sambacup.
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.

Verksamhetsåret
Januari
Sammanfattning januari
Som vanligt ägnades den första tiden av året (2/1–5/1) 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 arbetade man dessutom väldigt hårt med att sätta idén och ramarna kring sin
extraansökan till Arvsfonden angående en spridningskonferens. I slutet av januari skickade man
in sin ansökan som resulterade i ett beviljande av medel, beskedet fick man i mars och arbetet
startade sedan direkt den 1 april.
Cityidrott, Landskrona Stad samt Skåneidrotten träffades dessutom regelbundet i sin ambition att
skapa en samordningstjänst där bl.a. matchningen av Cityidrotts ungdomsledare mot
föreningslivet skulle ingå. Detta resulterade i slutet av januari i den tidigare nämnda
50procentstjänsten som innebar att kartlägga och matcha ungdomsledare mot föreningslivet.
Under dem första två veckorna av januari planerades även ett integrationsprojekt tillsammans
med Viarps Kör och Ridklubb samt på ett hörn Landskrona BoIS. Samarbetet innebar att 8
nyanlända barn fick möjligheten att prova på ridning i en 8 veckorsperiod med varsin mentor från
Viarp. Cityidrott lånade en minibuss av BoIS varje måndag från den 16 januari och åtta
måndagar framåt och körde ut dem 8 barnen till Viarp. Väl ute i Viarp väntade en timmes ridning
innan man hade gemensamma lära känna övningar och lekar i klubbens samlingslokal.

Efter lekarna var det gemensam fika innan man återvända till Landskrona och samlingsplatsen
Puls Arena. Allt som allt så var man iväg i ungefär 3 timmar varje måndag i åtta veckor, från
måndagen den 16 januari till måndagen den 6 mars.
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 2016 så berättade man bara lite kort om Cityidrotts kärnverksamhet och la sedan fokus på
att förklara hur man tänkte utveckla projektet under 2017, bl.a. med hejarklacken, vloggverkstaden samt dem något förändrade sommarkollo.
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 2017 sprängde återigen alla
tidigare rekord.
Den 16 januari lämnade Cityidrott dessutom in en skrivelse till Landskrona Stad om
utmaningarna som verksamheten stod inför vid årsskiftet 2017 - 18, nämligen att det treåriga
stödet från Arvsfonden skulle komma till sitt slut.
Här kommer ett axplock av vad Cityidrott deltog i under januarimånad:
Den 13 januari hade Cityidrott, Skåneidrotten samt Landskrona Stad inledande diskussioner kring
ungdomsledarna och matchningen mot föreningarna.
Den 16 januari inleddes integrationsprojektet på åtta veckor tillsammans med Viarps Kör och
Ridklubb.
Den 25 januari träffade Cityidrott Landskrona Stad för inledande samtal om verksamhetens
framtid utifrån skrivelsen som gjordes den 16 januari.
Den 26 januari anordnade Cityidrott en frukostträff för samtliga rektorer på dem sju skolor man
är aktiva på. Där gick man igenom höjdpunkter under det kommande året, berättade kort om
verksamheten samt hade en diskussion kring hur samarbetet Cityidrott/skola skulle kunna bli
ännu bättre.
Den 30 januari träffade Cityidrott kommunen för en inledande dialog kring sommarens
aktiviteter.
Den 31 januari satt Cityidrott med i ett kommunikationsmöte på Stadshuset där fokus låg på en
tydligare kommunikation mellan organisationer som arbetar med ungdomsfrågor.
Den 31 januari träffade Cityidrott projektet Prio 1 för ett inledande samtal kring ett eventuellt
samarbete. Det mynnade bl.a. ut i att Cityidrott fick tillgång till möteslokalen som ligger mitt i
centrum. Man använder numera den lokalen för sina träffar med ungdomsledarna (även Puls
Arena vid utbildningstillfällen).

Februari
Fakta februari
• 3053 deltagartillfällen
• 72 schemalagda idrottstimmar
• 26 schemalagda timmar på sportlovet
Sammanfattning februari
I februari intensifierades arbetet med sommarens ungdomsledarläger samt kollona, bl.a. så
bokades tre stycken lägergårdar för dem tre tillfällena. Man skickade även iväg ett par
ansökningar om medel för att kunna finansiera kollona.

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. Dem idéer
man hade var bl.a. att gjuta en betongplatta vid skateparken som man kunde använda både som
en plats att vara på men även som en scen. Här ville Cityidrott hålla i sommarlovsmorgon på
fredagar under sommarlovet. Den andra idén man hade var att bygga ett träddäck precis bredvid
Lagunen ut mot stranden, träddäcket skulle dessutom vara handikappanpassat för att göra
stranden mer tillgänglig. Det beslutades ganska omgående att båda idéerna skulle fullföljas och
mycket riktigt stod träddäcket och den gjutna scenen färdiga till sommarlovet.
Under februari inledde Cityidrott dessutom ett fördjupat samarbete med Seminarieskolan som
innebar bl.a. en närvaro med aktiviteter varje vardag tillsammans med en aktivitetsansvarig från
Seminarieskolan, Kenan Dulbic.
Här följer ett lite urval av möten osv. som Cityidrott deltog på under februari:
Den 9 februari besökte Cityidrott Bosarps lägergård för att reka inför ungdomsledarlägret i maj.
Den 17 februari var Cityidrott med på Glumslövskolans aktivitetsdag på Puls Arena.
Den 17 februari deltog Cityidrott på Albanoskolans allaktivitetsdag i Idrottshallen mellan kl.8:3011:00. Cityidrott höll i prova-på friidrott för Albanoskolans elever.
Den 17 februari träffade Cityidrott representanter för Fritid samt GF Idrott Konståkning för att
diskutera igenom rutiner kring uthyrandet av skridskor.
Den 27 februari hade Cityidrott möte med Prio 1 och Stena fastigheter kring möjligheterna att
hitta ett samarbete.
Vecka 8 var det dags för årets första lov, sportlovet. Cityidrott hade följande aktiviteter under
sportlovsveckan:
Måndag 20/2 – Fotbollsturneringar (2st.) i Seminarieskolans idrottshall. Första turneringen för 6 –
9 år gick på förmiddagen och den andra för 13 – 15 år på eftermiddagen. Sammanlagt spelade 82
stycken barn och ungdomar i turneringen.
Måndag 20/2 – Under måndagen hade man även Lek och spring samt paintball på Västervång.
Tisdag 21/2 – 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 är under ombyggnation. Sammanlagt kom
det hela 619 stycken barn och ungdomar, fördelat på tre insläpp, till hopplandet.
Onsdag 22/2 – Under onsdagen hade Cityidrott, på förfrågan från barnen själv, en snapchattävling som gick ut på att lista ut ledtrådarna och ta sig till rätt plats i Landskrona.
Torsdag 23/2 – Fotbollsturnering för 10-12 år i Seminarieskolans idrottshall med 62 stycken
deltagare samt Wii-dans på Puls Arena.
Fredag 24/2 – IS-Disco på utomhusisen kl. 15:00 – 18:00.
Det var femte året som Cityidrott hade ett uppblåsbart hoppland under sportlovet och man
märker att det är väldigt uppskattat, 619 barn och ungdomar kom under dagen. På förmiddagen
hade man öppet för Landskronas fritidsverksamheter och där kom fritids från hela kommunen,
bl.a. Härslöv 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 14:3016:30.
Totalt under sportlovsveckan hade Cityidrott hela 1058 besökstillfällen, det är ungefär 212
besöksdeltagare per dag.

Mars
Fakta mars
• 3471 deltagartillfällen
• 146 schemalagda idrottstimmar
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. Dem nya lägerplatserna (Bolmsö och Magnarp)
möjliggjorde även för fler barn än tidigare att följa med, 50 platser istället för dem vanliga 40.
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 och 2016 och med dem nya förändringar inför 2017 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. Man gjorde även klart med den första av två
artister till sommarens gratiskonsert nere på Lagunen, nämligen gruppen Dolly Style.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde under mars.
Den 6 mars hade Cityidrott ett första möte med Skåneidrotten och den blivande styrgruppen för
Cityidrotts egna spridningskonferens.
Den 6 mars var Cityidrotts verksamhetsberättelse för 2016 färdig och klar inför LISA:s årsmöte.
Den 7 mars träffade Cityidrott Särskolornas idrottslärare för att diskutera upplägget med
fredagsaktiviteterna.
Den 8 mars träffade Cityidrott Mötesplatsen Borstahusen för inledande samtal kring
Campingklubben.
Den 13 mars var Cityidrott på flera olika hotell och konferenscenter för att hitta en bra lösning
inför sin spridningskonferens i november.
Den 14 mars träffade man Prio 1 för att diskutera kring ett samarbete mot målgruppen
pensionärer i Landskrona.
Den 21 mars föreläste Cityidrott om sin verksamhet och utmaningarna man stod inför för
fritidsnämnden i Landskrona.
Den 22 mars träffade man alla fritidsverksamheter för att prata om bl.a. påsk- och sommarlov.
Den 28 mars hade man en utbildning för sina ungdomsledare i föreningslära.
Den 31 mars åkte Cityidrott iväg och rekade lägergårdarna Bolmsö och Magnarp för att få en
helhetsbild av hur det ser ut och vad man kan göra på plats inför sommarens kollo.

April
Fakta april
• 2248 deltagartillfällen
• 71 schemalagda idrottstimmar
• 25 schemalagda timmar på påsklovet
Sammanfattning april
April blev en riktigt bra månad för Cityidrott, bl.a. så slog man sitt tidigare halvårsrekord i antal
deltagartillfällen redan vecka 15 (7742 deltagartillfällen). Ida Tillberg tillträde tjänsten som
samordnare för Cityidrotts egna spridningskonferens vilket innebar att arbetet med konferens tog
fart på riktigt.

Förberedelserna inför sommarens kollo tog även det ordentlig fart 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 och många aktivitetstimmar,
så pass bra som sagt så att man slog sin egen högsta notering för antalet deltagartillfällen på ett
halvår redan vecka 15. Man gjorde även klart med sin andra artist till årets sommarkonsert på
Lagunen, Benjamin Ingrosso.
Den 6 april träffade Cityidrott representanter för en nystartad satsning inom Slacklining, att gå på
lina. Mötet blev starten till ett mycket gott samarbete under våren och sommaren där Cityidrott
hjälpte till att visa upp sporten på dem fyra centrala skolorna i Landskrona, både som
rastaktivitet och som en eftermiddagsaktivitet.
Den 8 april var Cityidrott med under våryran i stan där man höll i en stor ägg-jakt, över 300
deltog i jakten som tog en runt till stans olika butiker och affärer.
Vecka 15 (8-12/4) var det dags för påsklov och som vanligt fyllde Cityidrott dem tre dagarna fram
till skärtorsdagen med en massa aktiviteter.
Lördag 8/4 – Speldag på Puls Arena där man hade fotboll, schack, Wii-spel, Playstation osv.
Måndag 10/4 - Här anordnade Cityidrott en heldag ute i Viarp med ridning, teori samt lunch.
Utöver det var man med och hjälpte till med den traditionella brännbollsturneringen för
fritidshemmen i Landskrona Kommun. Dessutom hade man även skateboard på Lagunen.
Tisdag 11/4 – Anordnade man öppen hall i Dammhagskolans idrottshall mellan kl.10:00-14:00
samt att man hade E-sport på Puls Arena.
Onsdag 12/4 – Papricaloppet anordnades under onsdagen med samma hinderbaneupplägg som
under 2016. Trots halvdåligt väder så blev det extremt välbesökt med hela 428 deltagare. På
kvällen var det dessutom premiär för Cityidrotts hejarklack när 35 stycken åkte ut till
Asmundtorp för att heja fram deras damlag till en 5-0 seger.
Den 22 april var Cityidrott på plats på Tubecon i Malmö med ett par ungdomar som spelade in
material till vloggen. Tubecon är ett konvent där i stort sett alla stora bloggare, youtubers, osv. är
på plats. Vloggen från Tubecon som Cityidrotts ungdomar själva gjort finns att ta del av på
Cityidrotts Youtube-kanal ”Cityidrott”.
Den 23 april deltog Cityidrott på familjemässan i Idrottshallen där man bl.a. hade en liten tävling
för besökarna.
Den 24 april träffade Cityidrott Prio 1 samt anhörigcentrum för att diskutera hur Cityidrotts
ungdomsledare skulle kunna vara behjälpliga för dem äldre.
Den 26 april höll Cityidrott i en föreläsning för Svalövs kommun.

Maj
Fakta maj
• 1766 deltagartillfällen
• 108 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning maj
Majmånad var som vanligt en mycket hektisk månad med en hel del planering och finjusteringar
att göra inför läger, sommarkollo, sommaraktiviteter, Sambacup, Lagunen osv. 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 den sista månaden i vårens samarbete med Landskronas Särskolor, totalt hade
Cityidrott 87 deltagartillfällen utspritt över 9 träffar under våren. Både Cityidrott och
Särskolorna var mycket nöjda med samarbetet och förhoppningsvis blir detta en återkommande
del av Cityidrotts verksamhet.
Arbetet med spridningskonferens flöt också på och bl.a. bokade man lokal i form av Radisson Blu i
Helsingborg samt att flera av nyckelföreläsarna blev bokade.

I övrigt flöt den ordinarie verksamheten på bra under maj och besökssiffrorna fortsatte att vara
höga.
Den 3 maj träffade Cityidrott samtliga ungdomsledare samt deras föräldrar för att gå igenom det
stundande lägret.
Den 8 maj hade Cityidrott möte med bl.a. Röda korset i Landskrona om hur och vad man
tillsammans kan göra för att bli ännu effektivare i arbetet med barn och ungdomar.
Den 8 maj träffade alla ungdomsledare över 18 år med Aktsam vård för att diskutera
möjligheterna till att bli aktivitetsledare för äldre.
Den 11 maj gjorde Cityidrott klart Campingklubbens aktivitetsprogram.
Den 12 – 14 maj var Cityidrott iväg med ungdomsledarna på läger. Här hade man bl.a. besök av
entreprenören och grundaren av Air Wipp, Filip Ljungberg, som föreläste om sin väg till framgång
och hur han har påverkats av sina motgångar.
Den 15 maj hjälpte Cityidrott till när IF Metall och Whyland anordnade en dag om näthat för alla
i årskurs 8 i Landskrona. Bl.a. var en hel del duktiga bloggare och bloggerskor på plats för att
berättar för ungdomar hur dem upplever näthatet.
Den 16 maj höll Cityidrott en föreläsning för Svalövs Rotaryklubb. Samma dag hade man även
studiebesök av bangården i Landskrona.
Den 23 maj var Cityidrott på plats på Alléskolans öppna hus.
Den 30 maj träffade Cityidrott samtliga barn, och deras föräldrar, som skulle med till
sommarkollot vecka 25.
Den 31 maj träffade Cityidrott samtliga barn, och deras föräldrar, som skulle med till
sommarkollot vecka 26.
Hela vecka 22 hade Cityidrott dessutom aktiviteter för årskurs 9 på Seminarieskolan.

Juni
Fakta juni
• 1098 deltagartillfällen
• 8,5 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 där händer många andra saker som utflykter, klassdagar osv. Under
månaden avverkade Cityidrott dessutom båda kolloveckorna, det ena i Bolmsö (v.25) och det
andra i Magnarp (v.26). Båda lägren var dessutom helt gratis för deltagarna tack vare följande
organisationer och företag som brinner för Landskronas ungdomar:
Landskrona Stad, LISA (Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation), Swedbank och
Sparbanksstiftelsen, Allmänna Arvsfonden och ICA Kvantum Landskrona.
Under juni blev Cityidrott dessutom ambassadörer för Sport Open, ett initiativ för att sprida goda
verksamheter och deras metoder. Bland annat skrev Cityidrott ett blogginlägg om sin verksamhet
som publicerades på Sport Opens hemsida.
I juni byggdes även Lagunen nere vid skateparken upp, ett sommarhäng som under 2015 - 16 blev
mycket populärt. Möjligheten att låna utrustning och material som parasoller, solstolar,
skateboardar, SUP-brädor, hjälmar, beachbollar, strandrack osv. var väldigt uppskattat under
tidigare år och Cityidrotts förhoppning är att ta det ett steg längre under 2017, bl.a. genom dem
förändringar som skett med det nya träddäcket och scenen vid skateparken.
Den 7 juni kom Cityidrotts container på plats vid Lagunen och arbetet med att bygga upp den
startade, Lagunens dörrar öppnades den 14 juni.
Den 8 juni var Cityidrott med och hjälpte till när Västervångskolan anordnade disco för årskurs 4
– 6. Det var dessutom på begäran av eleverna själva.

Den 14 juni öppnade Lagunen nere vid halvmånen, Cityidrott hade öppet under hela sommarlovet
fram till den sista dagen, 15 augusti. Lagunens öppettider var måndag-fredag kl.10:00-16:00
(öppet ända till 18:00 på onsdagar).
Den 16 juni hade Cityidrott sin första sommarlovsmorgon då Air Wipps duktiga ungdomar
gästade oss. Man visade upp parkour följt av en workshop där alla 180 besökare fick testa på.
Den 19 - 22 åkte Cityidrott på det första sommarkollot, till Bolmsö utanför Ljungby i Småland.
Den 26 - 29 juni åkte Cityidrott på sitt andra sommarkollo, till Magnarp utanför Ängelholm.
Den 30 juni genomfördes Cityidrott sin andra sommarlovsmorgon med fotboll-freestylern Philip
Warren-Gertsson som gäst. Ett väldigt uppskattat inslag med 130 besökande barn och ungdomar.
Precis som under den första fredagen så blev det en workshop där man fick prova på att träna på
sina tricks tillsammans med Philip.

Juli
Fakta juli
•
•

1711 deltagartillfällen
44 schemalagda aktivitetstimmar under sommarlov

Juli blev återigen en väldigt händelserik månad under 2017. Redan den 2 juli begav sig delar av
Cityidrott till Almedalen för att sprida sin modell samt skapa och underhålla kontakter. Det är en
del av Arvsfondsprojektet som möjliggör för Cityidrott att åka till Almedalen för att se och lära av
andra projekt samt för att sprida sin egen verksamhet. I bakgrunden av det rådande politiska
klimatet så var det dessutom väldigt mycket fokus på integration och inkludering under
Almedalsveckan vilket är precis det som Cityidrott arbetar med. Man var närvarande på
Almedalsveckan från den 2-6 juli.
Parallellt med detta fortsatta Cityidrotts aktiviteter i Landskrona med både sommarlovsmorgon
och Lagunen. Under juli var dessutom planeringen inför Cityidrotts sommarkonsert nere på
Halvmånen i full gång för att få de sista pusselbitarna på plats. Under hela juli hade Cityidrott
även igång andra, schemalagda aktiviteter samt att man hade öppet på Lagunen vid Halvmånen
måndag-fredag 10:00-16:00 (onsdagar 10:00-18:00).
Vecka 28, den 10-13 juli, hade Cityidrott dessutom igång sin årliga simskola. Upplägget var som
vanligt med 45-60 minuters simträning och sedan 3 timmars lek och bad på Citadellbadet. Precis
som föregående år så var resultatet gott med cirka 25 deltagare varje dag och ett gott samarbete
med Landskrona Simsällskap.
Den 7 juli genomfördes årets tredje sommarlovsmorgon då skateboard stod på schemat. Förutom
Landskronas egna skateboardförening så fanns även en av Sveriges mest lovande unga talanger på
plats och visade upp sina kunskaper. Även här kombinerades show med workshop så att alla som
ville fick testa. 119 barn och ungdomar närvarade.
Den 10 juli arrangerade Cityidrott en utflykt till Ven under heldag som en del av sitt MUCFprogram. Utflykten innebar båtresa över till Ven på morgonen följt av an aktivitet och sedan
lunch på Turistgården. Därefter blev det fotbollsgolf och bad vid Gammelgården på eftermiddagen
innan man begav sig hemåt vid 17:00. En exakt likadan resa genomfördes lite senare under
sommaren och båda var helt fulla, dvs. 25 barn och ungdomar på båda vilket tyder på att det var
en uppskattad utflykt.
Den 12 juli startade Cityidrotts bad-onsdagar mellan kl.12:00-15:00 då man fick bada med
Cityidrott på Citadellbadet. Det fortsatte varje onsdag fram till att sommarlovet var slut.
Den 14 juli arrangerade Cityidrott sin fjärde sommarlovsmorgon med magikern Caroline Ravn
samt Slakline-gänget med hunden Busker i spetsen. Även här kombinerades show med workshops,
framför allt fick man möjlighet att testa på slakline tillsammans med Busker och hans kollegor.
Totalt hade man 145 besökare.
Den 17 juli hade Cityidrott den första av sina två fisketurer för året där man åkte ut med båten
Emma och fiskade på Öresund. Totalt åkte man ut med 25 stycken ungdomar.

Den 21 juli arrangerades den femte sommarlovsmorgonen med Clownen Cito på besök. Man
anordnade då Landskronas största barnkalas med hela 90 stycken barn på plats trots starka
vindar och regn.

Augusti
Fakta augusti
•
•
•

3576 deltagartillfällen
26 schemalagda idrottstimmar
45 schemalagda aktivitetstimmar under sommarlov

Augusti blev återigen höjdpunkten på en mycket händelserik sommar då man framför allt
genomförde en sommarkonsert nere på Halvmånen vid Lagunen för andra året i rad. Onsdagen
och torsdagen den 9-10 augusti byggde Cityidrott upp scen, backstage loge osv. på området vid
Lagunen och halvmånen. Den 10 augusti klockan 17:00 steg ingen mindre än Benjamin Ingrosso
upp i strålande solsken framför cirka 2500 personer och gjorde en grymt energirik och bra konsert
som varade i cirka 50 minuter. Därefter höjdes temperaturen ytterligare när Dolly Style gjorde
entré på scen strax efter kl.19:00 och spelade framför extatiska barn och ungdomar som rest så
långt som från Varberg och Ystad för att få se sina hjältar. Med vädergudarna på Cityidrotts sida
så blev det en fantastisk kväll som uppskattades väldigt mycket av besökarna.
I augusti inleddes även arbetet med höstens aktiviteter och den ordinarie verksamheten
återupptogs i samband med att skolorna startade. Man började även med planeringen inför årets
Skol-Idol samt att höstlovet och Cityidrotts egna konferens, ”Din resa räknas”, började närma sig
med stormsteg.
Cityidrotts Lagunen var också den öppen i augusti, hela vägen fram till skolstarten vilket innebar
att man stängde den 15 augusti.
I augusti sammanfattade Cityidrott sommarens extra aktiviteter via MUCF medlen och skickade
in till kommunen som i sin tur sammanställde alla olika verksamheter och projekt som tagit del av
potten och redovisade detta för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förutom sommarkonserten så hände det som vanligt en hel del under augusti, här följer ett axplock
från det:
Den 1 augusti arrangerades den andra av två utflykter till Ven under sommaren (se tidigare
beskrivning i juli för mer info).
Den 4 augusti genomfördes Cityidrotts sjätte och sista sommarlovsmorgon med
Experimentexpressen från Lund som gäster. Där fick man prova på en massa olika experiment och
roliga vetenskapliga påhitt i en stationsbaserad workshop. Pga. ganska dåligt väder närvarade
dock endast 45 barn och ungdomar.
Den 4 augusti anordnade Cityidrott dessutom Landskronas största vattenkrig som blivit något av
en tradition numera.
Den 7 augusti åkte Cityidrott iväg med 22 stycken ungdomar på sommarens andra fisketur.
Den 9 augusti genomförde Cityidrott den sista av 7 bad-onsdagar på Citadellbadet.
Den 11-13 augusti genomförde Cityidrott sin årliga sommarturnering, Sambacup. Tyvärr blev
turneringen inte riktigt lika bra som den brukar vara med dåligt väder och nya datum som den
största boven bakom det. Endast 62 deltagare under de tre dagarna jämfört med 2016års rekord
på 150 säger det mesta. Anledningen till att turneringen fick flyttas var helt enkelt för att
Cityidrott inte kunde få in den någon annanstans i sin sommarlovsplanering.
Den 22 augusti genomförde Cityidrott en planeringsdag inför hösten 2017.
Den 23 augusti samarbetade Scoutföreningen i Landskrona med Cityidrott för andra året i rad
genom att kombinera scoutföreningsträff med en Cityidrottsaktivitet. Sammanlagt testade cirka
14 ungdomar på att delta i en vanlig scoutträff nere på Halvmånen.

September
Fakta september
•
•

1391 deltagartillfällen
107 schemalagda idrottstimmar

I september fortsatte 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.
Arbetet med spridningskonferensen, ”Din resa räknas”, intensifierades. Bl.a. skickades
inbjudningarna ut till de som anmält sig. Inbjudningarna bestod av ett brev innehållandes en
välkomnande text samt en bit av ett pussel, pusselbiten var själva biljetten för att komma in på
konferensen. Väl på konferensen blev alla deltagarnas pusselbit tillsammans ett helt pussel med
budskapet din resa räknas för att symbolisera hur varje individ är viktig för att helheten skall bli
bra, ingen kan allt men alla kan göra något.
Utöver dessa större händelser så fortgick Cityidrotts ordinarie aktiviteter med mycket deltagare
och stor variation. Här följer även ett axplock av intressanta händelser och möten under
månaden:
Den 19 september träffades Mötesplats Borstahusen och Cityidrott för en gemensam utvärdering
av sommarens ”campingklubb”.
Den 22 september arrangerades årets andra papricalopp som en del av ICA-butikernas 100årsjubileum.
Den 23 september deltog Cityidrott i ICA-butikernas 100-årsjubileum på kasernplan i Landskrona.

Oktober
Fakta oktober
•
•

1584 deltagartillfällen
102 schemalagda idrottstimmar

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 200 elever på dem sex auditiontillfällena varav 14
stycken (10 bidrag/nummer) tog sig till den stora finalen i idrottshallen vid Karlslund.
Även under oktober så fortsatte Cityidrotts ordinarie verksamhet som vanligt med aktiviteter på
eftermiddagen varje måndag-fredag. Dessutom arbetades det febrilt med de sista bitarna inför
spridningskonferensen som gick av stapeln den 16 november.
I oktober var det dessutom dags för en ny anmälningsperiod till
Cityidrottsungdomsledarutbildning. Utbildningen har blivit väldigt populär bland Landskronas
ungdomar och inte mindre än 27 anmälningar kom in under oktober. Egentligen fanns det bara 10
platser i utbildningen men efter den inledande informationsträffen var det 9 stycken som drog sig
ur och då beslöt Cityidrott att ta emot samtliga av de kvarvarande 18 i utbildningen.
Den 12 oktober träffade Cityidrott Röda Korset i Landskrona, Lions klubbarna och Svenska
Kyrkan för att se hur man tillsammans kunde genomföra ett arrangemang som riktade sig mot
utsatta familjer i Landskrona. Resultatet blev att en familjedag kommer att arrangeras på
Järavallen utanför Häljarp under sportlovet 2018.
Den 26 oktober träffade Cityidrott och en del av Cityidrotts ungdomsledare Sektionen Fritid för
att se om det fanns intresse från någon ungdomsledare att hjälpa till under Sektionen Fritids
ungdoms Nightcap. Resultatet blev att fyra stycken ungdomsledare hjälpte till under
arrangemanget.

November
Fakta november
•
•
•

2339 deltagartillfällen
103 schemalagda idrottstimmar
26 schemalagda idrottstimmar under höstlovet

November startade med ett höstlov som varit under planering en längre tid för att kunna få ihop
ett spännande och varierande schema. Under måndagen, 30/10, genomfördes FIFA 17-kval på
Playstation 4 runtom på fyra olika platser i Landskrona, Västervång, Puls Arena (Karlslund),
Dammhagskolan och Seminarieskolan. Under två veckors tid hade alla i Cityidrott från årskurs 36 fått möjligheten att anmäla sitt lag till någon av kvaltävlingarna, laget skulle bestå av två
stycken spelare. Totalt ställde 30 lag och 60 unika barn och ungdomar upp i kvalturneringarna
under måndagen. Från varje kvalturnering gick två lag vidare till finalen i Seminarieskolans
idrottshall på tisdagen den 31/10.
Tisdagen den 31 oktober hade man även Öppen hall i Dammhagskolans idrottshall som innebär
att olika aktiviteter pågår samtidigt och att man helt enkelt kan välja vilken man vill delta i.
Onsdagen den 1 november hade Cityidrott badminton på Puls Arena samt inomhuspaintball i
Dammhagskolans idrottshall.
Torsdagen den 2/11 genomförde Cityidrott sin traditionella spökrunda, även detta år fick man låna
lokalerna på Björnes Magasin. Denna omvandlades det här året till en cirkus fylld med clowner,
spöken, djur och andra skräckinjagande figurer förknippat med en cirkus. Med hjälp från Event
koordinatorlinjen i Landskrona samt Cityidrotts duktiga ungdomsledare så blandade man dockor
med livslevande, utspökade människor i spöklika maneger och andra mer eller mindre
skräckinjagande utrymmen. Spökrundan delades upp i två olika besöksperioder, kl.12:00-14:00
fick Landskronas fritidsverksamheter besöka spökrundan och mellan 16:00-20:00 var det öppet för
allmänheten. Totalt hade man 454 besökare under spökrundan.
Den 16 november genomförde Cityidrott sin egna spridningskonferens ”Din resa räknas”
tillsammans med Skåneidrotten och Arvsfonden. Med nästan 100 besökare och en dag fylld med
spännande och duktiga gästföreläsare samt goda exempel (varav Cityidrott var ett) och människor
som berättade om sina resor i livet så kunde dagen sammanfattas som en stor succé. Samtliga
gäster och besökare berömde upplägget som nyskapande och väldigt inspirerande vilket också var
målsättningen.
Den 21 november träffade Cityidrott Anhörigcentrum för att diskutera upplägget kring en
smartphone-skola för pensionärer. Det mynnade ut i en förmodad projektstart i februari 2018.

December
Fakta december
•
•
•

1655 deltagartillfällen
Skol-Idol – 1200 åskådare, 12 finaldeltagare
48 schemalagda idrottstimmar

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 Melvin från Västervång tillslut hem
segern.
Utöver dem två stora händelserna så startade Cityidrott dessutom sin Snapchats-julkalender.
Varje dag med start den 1 december fram t.o.m. den 23 december (ej lördagar-söndagar) hade
Cityidrott sin Snapchats-kalender.
Tävlingen var en blandning mellan 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.
Utöver dessa två större arrangemang så hände där även en hel del annat under årets sista månad,
här kommer ett axplock från dessa:
Den 17 december hade en mer erfaren ungdomsledargrupp utbildning tillsammans med
Skåneidrotten i hur man är en ledare för syskon, vänner, familj, jämnåriga osv.
Den 18 december hade Cityidrotts nyaste ungdomsledare tillsammans med Skåneidrotten en
utbildning i föreningskunskap.
Den 28 december hade Cityidrotts nyaste ungdomsledare tillsammans med Skåneidrotten en
utbildning i Plattformen, en grundläggande utbildning kring hur man tar hand om barn- och
ungdomsgrupper.
Den 29 december hade Cityidrott avslutning med alla ungdomsledare. Man hyrde Karlslundsbadet
mellan kl.19.00-22:00 och innan dess åt man en gemensam middag och spelade lite sällskapsspel.
Ett bra avslut på ett mycket bra år.

Bilaga 1.
Extra sommarlovsaktiviteter 2017
Datum

Aktivitet

Tjejer

Killar

Totalt antal

73

107

180

982
60
55
10
10
8
7
7
6
85
8
6
34
43
32
5
5
4
21
32
4
30
1

1277
70
64
11
11
9
6
6
9
60
17
9
30
47
44
3
15
3
24
42
18
22
1

2259
130
119
21
21
17
13
13
15
145
25
15
64
90
76
8
20
7
45
74
22
52
2

Sommarkonsert

1200

800

2000

Sammanlagda besök

2728

2705

5433

16/6-2017
Sommarlovsmorgon Parkour
14/6-15/8
2017
Lagunen
30/6-2017 Sommarlovsmorgon Philip Warren
7/7-2017
Sommarlovsmorgon Skateboard
10/7-2017
Utflykt till Ven 1
10/7-2017
Sim- och badvecka
11/7-2017
Sim- och badvecka
12/7-2017
Bad-onsdagar
12/7-2017
Sim- och badvecka
13/7-2017
Sim- och badvecka
14/7-2017 Sommarlovsmorgon Ravn/Slack
17/7-2017
Fisketur 1
19/7-2017
Bad-onsdagar
20/7-2017
Vattensporter
21/7-2017 Sommarlovsmorgon Clownen Cito
25/7-2017
Vattensporter
26/7-2017
Bad-onsdagar
1/8-2017
Utflykt till Ven 2
2/8-2017
Bad-onsdagar
4/8-2017
Sommarlovsmorgon - Expressen
4/8-2017
Vattenkrig
7/8-2017
Fisketur 2
8/8-2017
Vattensporter
9/8-2017
Bad-onsdagar
10/8-2017

Kommentar
Detta är endast statistik på själva uthyrningarna och inte det
totala antalet besökare på Lagunen.

Väldigt svårt att uppskatta siffrorna här utan en ordentlig entre,
uppskattningsvis mellan 2300-3000 personer enligt olika uppgifter, bredvid
har vi endast räknat med barn och ungdomar

