Cityidrott infoblad

BAKGRUND
LISA tillsammans med Landskrona Stad startade i januari 2010 ett projekt
i Landskrona centrum som heter Cityidrott. Tanken med Cityidrott är att
barn och ungdomar mellan 6 och 12 år ska få prova på en massa olika
idrotter. På så sätt kombineras en meningsfull och rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid.
För att kunna nå så många barn som möjligt vill Cityidrott ha en väldigt
stor variation av aktiviteter, därför byter man också ut idrotter med jämna
mellanrum för att tillgodose allas behov.
Utöver detta så arbetar Cityidrott väldigt mycket med den sociala kompetensen, alltså hur man uppför sig, attityder och respekt gentemot varandra och andra människor samt att man under lektionstid pratar svenska.
Förutom den ordinarie verksamheten (prova-på) så anordnar Cityidrott
läger, turneringar, fisketurer, temadagar, sommarskolor och en massa
andra utflykter.
Att vara medlem i Cityidrott kostar 50 kronor per kalenderår och då ingår
allting, bussresor, inträde, material osv. Anledningen till att allt ska ingå
i 50 kronor är så att alla barn och ungdomar skall ha möjlighet att delta
oavsett sociala och ekonomiska förhållanden.
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MÅLGRUPP
Pojkar och flickor mellan 6 och 12 år (årskurs f-klass
till årskurs 6) som bor i Landskrona med omnejd.

Under vintern 2016 blev Cityidrotts Arvsfondprojekt ett av 50
projekt utav sammanlagt 1100 att representera Arvsfonden i deras
nationella marknadsföring i Sverige.

Cityidrott kunde under hösten 2015 och tre år framåt titulera sig som
ett Arvsfondprojekt. Satsningen innebär bl.a. att man utökar sin normala verksamhet till att omfatta även årskurs 7, 8 och 9. Den stora nyheten
är annars att man kommer bedriva ledarskapsutveckling för ungdomar
med syftet att engagera och stärka ungdomars närvaro och förmåga
att närvara i bl.a. idrottsföreningar längre upp i åldrarna vilket i längden
förhoppningsvis innebär att föreningar och organisationer får behålla sina
ungdomar längre.
Satsningen görs tillsammans med flera aktörer inom bl.a. skola, näringsliv, kommun, föreningsliv samt regionala och rikstäckande organisationer.
Exempel på dessa är ICA Kvantum Landskrona, Landskrona Stad, Uppstart
Landskrona, Arbetsförmedlingen Landskrona, Skåneidrotten, LISA osv.
”Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer,
som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn,
ungdomar och personer med funktionsnedsättning.”

”Cityidrotten är viktig för staden och stadens ungdomar! Det är mina eldsjälar och förebilder hur man
på ett bra sätt kan aktivera och få igång ungdomarna i bra
aktiviteter istället för bus på gatan! Företag som också kommer i kontakt med dessa ungdomar i ett tidigt skede kan också
skapa bra relationer som kan leda till bra rekryteringar på
olika nivåer i framtiden.”
- Regina Issal, Butiksägare ICA Kvantum Landskrona

CITYIDROTT BACKGROUND
In January 2010 LISA together with the city of Landskrona started a project in the heart
of Landskrona called Cityidrott. The whole idea of Cityidrott is that children between
the ages of 6 and 12 can try different kinds of sports and activities without it being too
expensive. In this way you combine a meaningful and fun leisure activity after school.
To reach as many children as possible whom all have different interests, Cityidrott aim
to have a large variety of activities and sports. That’s why we alternate between different
kinds of sports to cater to everybody’s needs.
In addition to this, Cityidrott also try to work a lot with developing children’s social
skills, above all how to behave, attitudes, and learning to respect both each other and
other people. There is also a rule that we put to practice and that’s that you always talk
Swedish during our activities. This is simple because that is the language we all have in
common and it shows a sign of respect amongst ourselves.
Aside from Cityidrotts ordinary work and activities (try-outs), Cityidrott also arranges
camps, tournaments, fishing trips, theme-days, summer school and many other different
kinds of trips.
The membership fee to be able to take part in Cityidrotts activities is 50 SEK per year
and in that membership, everything from buss travels and entry fees to materials and
membership t- shirts are included. The reason for the low membership fee and everything that comes with it is simple because we and the city of Landskrona wants every
child to have the possibility to be a part of Cityidrott regardless of social and economic
status.

ARVSFONDEN
From the very start of 2015 and three years forward, Cityidrott can proudly call itself
an Arvsfonds-project. What this means for Cityidrott is that they now have the ability
to extend their normal organization to include youths in the grades 7-9. But the most
important part of the Arvsfonden-project is the fact that Cityidrott will start a leadership
development project for young people in the ages of 14-19. The purpose is to engage
and strengthen young people’s presence and ability in and around sport
clubs higher up in the age groups. In the long run this will hopefully mean that clubs
and other organizations can keep hold of its young people for a much longer period of
time.
The expansion project is a result of the collaboration between several operators in the
genre of; school, business, municipality, sport associations and regional businesses.
These are some examples of the partners within the project; ICA Kvantum Landskrona,
Landskrona Stad, Uppstart Landskrona, Arbetsförmedlingen Landskrona, Skåneidrotten,
LISA etc.

EVENT
Event för barn och ungdomar har blivit större och större och nu jobbar
Cityidrott inte bara med aktiviteter efter skoltid, utan även med större
evenemang riktat mot barn och ungdomar.
Med mängder av kunskap i bagaget erbjuder Cityidrott event som lockar
målgruppen; barn och ungdomar samt barnfamiljer i Landskronaregionen. Exempel på större eventproduktioner som gjorts mot barn och
ungdomar är:
- Sommarkonsert på stranden
- Landskronas största vattenkrig
- Sambacupen (fotbollsturnering på stranden)
- Papricaloppet (ett barnlopp i samarbete med ICA Kvantum)
Förutom event med inriktning på barn och barnfamiljer så skapar även
Cityidrott event och teambuilding-aktiviteter för företag och lärarkår på
olika skolor. Koncept som inriktas mot barn har gjort att även vuxna har
insett att lekfullhet är något viktigt och som man ska ta tillvara på.

PARTNERSKAP
Att vara en samarbetspartner till Cityidrott innebär att man brinner för
barn och ungdomar och vill samtidigt bidra till ett förbättrat Landskrona.
Våra värderingar stämmer överens med våra samarbetspartners och det
har skapat flera handfasta samarbeten med företag i Landskrona med
omnejd. Cityidrott är en organisation som ständigt är förnybar och skapar
hela tiden nytänkande projekt för att möta efterfrågan från våra barn och
ungdomar. Därför gillar vi nytänkande samarbeten där våra partners ser
tydligt vad de får ut av att stötta Cityidrott.
Cityidrott samarbetar även med olika fonder och stiftelser i olika projekt.
Dessa samarbeten är helt avgörande för de konkreta projekt som Cityidrott genomför och vi jobbar aktivt med ansökningar för stöd till olika
typer av fonder som stöttar projekt för barn och ungdomar.

”Cityidrotten är en bra förebild och skulle passa in i alla städer, det
är modellen för att aktivera och de ser våra ungdomar! De ställer
krav och visa vad rätt och fel är, de lär våra ungdomar att ta ansvar
för sitt och för andras liv! Cityidrotten behövs och de är min förlängda! De betyder oerhört mycket för mig och mitt företag i
Landskrona stad”.
- Regina Issal, Butiksägare ICA Kvantum Landskrona.

FÖRENINGSLIV
Föreningslivet är en av nycklarna till framgång för Cityidrott som jobbar nära föreningar, verksamma inom Landskrona kommun. Ett av målen inom Cityidrott är att få
ungdomar att testa på olika idrotter för att
sedan bidra till föreningar genom möjligheten att nå nya medlemmar till sin förening.
Det finns många lyckade exempel på
samarbeten mellan Cityidrott och föreningar. Ett av de kanske starkaste är tillsammans med bouleföreningen West Wind
i Landskrona. Innan samarbetet startade
tillsammans med Cityidrott, hade West Wind ingen ungdomsverksamhet.
Sedan starten 2011 har nu West Wind en ungdomsverksamhet varje vecka
som dessutom tog SM-guld i boule för miniorer när tre cityidrottare under
sommaren 2016 vann SM i Malmö.

”För West Winds del har samarbetet resulterat i ett antal nya ungdomsmedlemmar och gjort att vi blivit en respekterad ungdomsförening i denna udda sport som boule är, över hela Sverige.”
- Matti Toivonen, West Winds IK

KONTAKTA CITYIDROTT
info@cityidrott.se
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