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Sammanfattning Cityidrott 2015
För att sammanfatta verksamhetsberättelsen och Cityidrotts verksamhetsår 2015 så kan
man konstatera att det varit det absolut bästa året sett till en mängd faktorer bl.a.
deltagartillfällen, antalet arrangemang, antalet olika samarbeten, antalet skolor osv.
Det har även varit ett år av omorganisation och strukturellt arbete då Cityidrott som
organisation har utvidgats såväl personalmässigt som organisatoriskt. Man har gått från 3
anställda i olika former till 6 samt att man har haft 17 stycken ungdomsledare att
organisera och utbilda parallellt med sin ordinarie verksamhet.
Arbetet med utvecklingen av Cityidrott, dvs. årskurs 7-9, samarbetet med Landskronas
Särskolor och inte minst arbetet med att lägga upp, genomföra och utvärdera
ledarskapsprogrammen för ungdomsledarna har också varit en process som man
genomfört under året.
Allt detta har hänt under 2015 parallellt med Cityidrotts ordinarie verksamhet. Under
2015 har man dessutom genomfört följande ”extra” aktiviteter:









3 stycken sommarkollo (varav ett för ungdomsledare)
Sambacup 2015, en beachfotbollsturnering på Lagunen
2 stycken papricalopp i samarbete med ICA Kvantum
Skol-Idol med över 100 auditions, 24 finalister och 1200 personer i publiken
10 veckor sommaröppet på Lagunen med uthyrning av strandmaterial och
spontana aktiviteter
Hoppland för över 600 barn och ungdomar
Is-disco
Aktiviteter med ensamkommande barn

Det har helt enkelt varit ett väldigt händelserikt år med massvis av aktiviteter och väldigt
många genomförda evenemang och aktiviteter.
Under året har Cityidrott dessutom utvecklat och starkt sitt nätverk ytterligare vilket har
möjliggjort mycket av de satsningar som gjorts under året. Bl.a. har man fördjupat sitt
samarbete med ICA Kvantum Landskrona och Skåneidrotten samtidigt som man har fått
flera nya samarbetspartners som t.ex. Uppstart Landskrona, Arbetsförmedlingen,
Landskronahem och deras projekt LAB. Samarbetet Landskrona stad, skolorna,
fritidsverksamheter och föreningslivet har också blivit starkare vilket Cityidrott menar
kan endast gynna stadens barn och ungdomar.

Verksamhet
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.
Alla idrotter som erbjuds bedrivs av ledare och tränare från Landskronas idrottsföreningar, för att
barnen skall få den bästa möjliga undervisningen vid varje idrottstillfälle. Blir ett barn intresserad
av en särskild idrott så erbjuds de att fortsätta i den idrottens ordinarie verksamhet, vilket också
är ett av målen med projektet. 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.
Cityidrott har funnits på följande skolor under 2015, Dammhagskolan, Albanoskolan,
Seminarieskolan, Pilängskolan, Tusenskönan, Alléskolan och Västervångskolan. Dessutom har
man inlett ett samarbete med både Nya Seminarieskolan (årskurs 7-9) och Landskronas Särskolor.

Fakta om Cityidrott 2015:












589 medlemmar – 253 tjejer (43 %) och 336 killar (57 %)
33 veckor med ordinarie verksamhet, 13 veckor lovverksamhet (vårvinterlov, påsklov,
sommarlov, höstlov samt jullov) där 3 av veckorna på sommarlovet var lägerverksamhet.
11 329 deltagartillfällen har Cityidrott haft sammanlagt under 2015. Här är dock följande
inte inräknade: de tre lägerveckorna (53 unika deltagare), Sambacup 2015 (148 deltagare),
Skol-Idol (1200 besökare samt 24 deltagare och 100 auditions), Uthyrningarna och
besöken i somras på Lagunen (732 besökare/uthyrningar), aktiviteter med årskurs 7 (133
deltagartillfällen under våren) sammanlagt alltså 13 619 deltagartillfällen.
254 barn i veckan (Skol-idol och uthyrningar på Lagunen ej inräknat)
50 barn per dag (Skol-idol och uthyrningar på Lagunen ej inräknat)
645 timmar schemalagd idrott under 33 veckors ordinarie verksamhetstid.
193 timmar schemalagd idrott under vårvinterlov, påsklov, sommarlov samt höstlov (9
veckor). Dessutom 240 timmar uthyrning och spontanaktiviteter i samband med Lagunen
under sommarlovet.
206 timmar sommarkollo under junimånad (3 veckor).
Sammanlagt 838 timmar extra idrott och aktivitet under 46 veckors tid (sommarkollo och
uthyrning på Lagunen ej inräknat), det är 18 timmar extra idrott i veckan.
14 barn per idrottstimme (sommarkollo, skol-idol och uthyrning på Lagunen ej inräknat).

I övrigt kan man konstatera att 24 stycken medlemmar (kan vara fler som vi inte har fått
information om) har börjat i föreningslivet på kvällstid under 2015. Det är ganska exakt 4 % av
årets medlemmar som i sin tur blev medlemmar i en förening på kvällstid, lite mindre än de 5 %
som Cityidrott årligen har som mål att få ut. En förklaring till detta är så klart det höga
medlemsantalet som gör att procentuellt blir det en låg siffra men i själva verket är 24 ut i
föreningslivet på ett år det tredje bästa resultatet under Cityidrotts sexåriga verksamhet. En
annan faktor är också mörkertalet, det är inte alltid vi får reda på alla som börjar i en förening via
Cityidrott vilket gör att antalet kan vara högre. Glädjande under året är att flera killar i åldrarna
11-14 år har börjat i det nystartade ungdomslaget i BK Fram.

Följande föreningar har Cityidrottare börjat i 2015:













Borstahusens BK
Henka Dojo
Landskrona Ridklubb
IK Wormo
Landskrona Karate Klubb
Kronan Volley

BK Fram
Landskrona Tennis Klubb
Landskrona Dansstudio
SST Net Falcons
IF Kronan - Friidrott

Följande 32 idrotter har varit med på Cityidrotts schema under 2015:
Innebandy, fotboll, lek & spring, lek & boll, parkour, boule, kickboxning, padeltennis, dans,
basket, skridskoåkning, bodypump, handboll, boxercise, crossfit, padboll, ridning, street dance,
friidrott, volleyboll, badminton, skateboard, frisbeegolf, orientering, bordtennis, tennis, bangolf,
cirkelträning, simning, rodd, taekwondo och bowling.
Under vissa dagar och till vissa åldrar så har man haft lite mer lekanpassade idrotter som t.ex. Wii
(endast dans), spökboll, paintball, mörkergömma, film (julfilm), öppen hall, pulka, skattjakt
(orientering) samt brännboll.
Utöver dessa aktiviteter så har loven varit fyllda med alternativa aktiviteter såväl som olika
sporter. Mer om varje lov ser ni i detalj längre ner i verksamhetsberättelsen.

Siffror och besöksstatisk för Cityidrott
Nedan ser man cityidrotts besöksstatistik från samtliga år som verksamheten har varit igång med
siffror för prova-på verksamheten, dvs. den ordinarie verksamheten, i blått, övriga evenemang och
arrangemang i rött samt den sammanlagda besökssiffran i grönt.
Utifrån diagrammet så kan man tydligt se Cityidrotts ökning under de senaste 6 åren där
besökssiffror på själva prova-på aktiviteterna såväl som på de andra större arrangemangen har
ökat stadigt under i stort sett samtliga år.
Framför allt ser man under de två sista åren en stor ökning i antalet deltagartillfällen, någonting
som på ett tydligt sätt sammanfaller med starten av arbetet med att utbilda ungdomsledare. Inte
nog med att utbildningen av ungdomsledare sysselsätter många äldre ungdomar, det möjliggör
även för Cityidrott att ta emot och ta hand om fler barn och ungdomar på ett bättre sätt. Precis så
som var tanken med satsningen när utbildningarna tog form.

Besöksstatistik för Cityidrott 2010-2015
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Faktatabell – Cityidrotts historik
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Ovanför ser man en tabell som visar Cityidrotts utveckling under en sexårsperiod genom ett antal
nyckeltal. Som man tydligt kan se så har Cityidrott stadigt ökat på i stort sett samtliga punkter.
Man har aldrig förr haft så många deltagartillfällen under ett år som under 2015. I faktasiffrorna
på föregående sida så har man endast räknat barn per vecka och per dag på deltagartillfällena
under prova-på aktiviteterna medan i tabellen ovan har man räknat på det sammanlagda
besöksantalet med alla aktiviteter inräknade.
Under 2015 har man dessutom fått ut ett barn mer i föreningslivet än under 2014 även om det
sammanlagt endast är det tredje bästa resultatet historiskt sett. Det kan bero på en mängd olika
faktorer som t.ex. att fler lag med i stort sett enbart Cityidrottare har startats under tidigare år.
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 179 barn och ungdomar ut i föreningslivet under en sexårsperiod, det är i snitt cirka 30
barn om året.

Personal
Under 2015 har Cityidrott haft möjlighet att utöka sin personalstyrka tack vare de utökade
medlen från Landskrona stad samt Arvsfonden. Det har inneburit att man gått från 3
heltidstjänster och en timanställning till 3 heltidstjänster, 2 stycken 75 % tjänster samt en 50 %
tjänst. Dessutom har Cityidrotts ledarskapsutbildningar genererat flera duktiga ungdomsledare
som har haft minst en timmes praktik i veckan ute på Cityidrotts aktiviteter under våren och på
hösten har dessa ungdomsledare förvandlats till timanställda. Dessa olika faktorer har lett till en
ökad närvaro på skolor, framför allt Allé- och Albanoskolan, som i sin tur lett till fler unika
besökare per vecka samt ett högre antal totala deltagartillfällen än under föregående år.
Sammanlagt har ungdomsledarna lagt ner mer än 800 ideella timmar på att hjälpa barn och
ungdomar via Cityidrott.

Man kan även konstatera att antalet extra idrottstimmar också har ökat och det är tack vare att
Cityidrott har möjlighet att finnas på fler platser samtidigt än tidigare. Ett annat positivt resultat
av den utökade personalstyrkan och att Cityidrott finns på flera platser samtidigt är att
besöksgrupperna har blivit mer hanterbara. D.v.s. att grupperna har blivit mindre vilket ger mer
kvalité och mindre stök på aktiviteterna samtidigt som man har fler unika besökare och fler
deltagartillfällen totalt. Eftersom att Cityidrotts personal kan ge mer respons, bekräftelse och tid
till varje individ så känner fler att det är roligt och fortsätter då komma istället för att känna sig
överflödig i en grupp på 30 personer där aktiviteten i sig blir lidande pga. för många deltagare och
kanske rent av slutar att komma. En annan positiv faktor är att man också får möjligheten att
lära sig mer under passen när grupperna är mer hanterbara som nu är fallet, c:a 15-20 barn.
Följande personer har varit anställda hos Cityidrott under 2015: Gabriella Levi, Marcus Hansson,
Jonny Karlsson, Kevin Pereira, Emma Persson, Filip Hansson och Aiman Hamzeh. Dessutom har
man haft 17 stycken ungdomsledare inne i verksamheten under 2015.

Januari
Fakta januari
 427 deltagartillfällen
 18 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning januari
Den första veckan av året (7/1 – 9/1) ägnade man åt att planera vårens aktiviteter samt återuppta
kontkaten med samarbetspartners efter juluppehållet. Utöver det vanliga planeringsarbetet så
genomförde man även flera arbetsintervjuer då man hade 2 stycken 50 % tjänster som skulle
fyllas. Rekryteringsprocessen varade under de två första veckorna av januari och man beslutade
att anställa Emma Persson och Kevin Pereira.
Arbetet med årets sommarkollon startade också och man bokade tidigt in två veckor på Vens
Camping (v.26 och 27) samt att det första av två lov, sportlovet, planerades.
Cityidrott inledde också ett nytt kapitel i sin historia under januari då man för första gången gick
ut till årskurs 7 och informerade dem om att Cityidrott från och med i år även fanns tillgängligt
för dem. Dessutom berättade man om en del extra aktiviteter som skulle anordnas just för årskurs
7. En annan del av Arvsfondsprojektet var att utbilda ungdomar inom ledarskap och arbetet med
att sätta ihop en detaljplan för vårens ledarskapsutbildningar började också. Utöver det så
började man leta och söka upp flera intressanta fonder och stiftelser som passade bra in på
verksamheten och det man försöker åstadkomma under 2015.
Vecka 3, 4 och 5 ägnades åt att informera de sex skolorna i Landskrona som ingår i Cityidrotts
arbetsområde om Cityidrott samt ta emot anmälningarna. Man fortsatte strategin från 2014 med
att ha dubbla anmälningsdagar på varje skola. Man kunde alltså anmäla sig till Cityidrott direkt
på plats under två veckor i sträck istället för bara en vecka som har varit fallet tidigare. Eftersom
att alla skolorna var med i Cityidrott under 2014 så berättade man bara lite kort om Cityidrotts
kärnverksamhet och la sedan fokus på att förklara hur man tänkte utveckla projektet under 2015,
bl.a. med ungdomsledare och årskurs 7.
Man berättade t.ex. om vilka nya idrotter som skulle komma under året, planer för sommaren, de
nya kontoren och faciliteterna på Puls Arena samt vilka gymnastiksalar vi skulle vara mest aktiva
i för att öka tillgängligheten för medlemmarna.

Inskrivningar på de olika skolorna skedde som sagt under vecka 4 och 5, cirka 400 barn och
ungdomar blev medlemmar under dessa tio dagar där majoriteten kom från Dammhags- och
Pilängskolan (de två huvudprioriterade skolorna). I samband med inskrivningarna så fick barnen
sina Cityidrotts t-shirtar i år då de beställdes under slutet av 2014 för att underlätta.
Vecka 5 den 26 januari drog Cityidrott igång sin verksamhet för året, innebandy stod på schemat i
centrum och kickboxning på Karlslund. Sammanlagt kom det 48 barn och ungdomar under dessa
två pass.
Den 5 januari var Cityidrotts verksamhetsberättelse för 2014 färdig.
Den 8 januari var Cityidrotts redovisning av medlen från Landskronas Idrottsfond 2014
färdigskriven och inlämnad. Medlen gick till 2014 års sommarkollo.
Den 13 januari deltog Cityidrott på ett seminarium i Helsingborg för hälsa och aktivitet under och
efter skoltid. Där ställde man ut, berättade om sin verksamhet samt fick möjlighet att delta på
flera intressanta föreläsningar om hur man arbetar med en aktiv hälsa runtom i landet.
Den 14 januari träffade man Svenska Kyrkan för att se hur man på ett bättre och tydligare sätt
kunde samarbeta för att förbättra för stadens ungdomar.
Den 14 januari träffade man Uppstart Landskrona för att diskutera ett samarbete kring
Cityidrotts satsning på unga ledare och det arbete Uppstart Landskrona gör med att få ungdomar
i sysselsättning.
Den 15 januari träffade Cityidrott, LISA och Uppstart Landskrona för att tydliggöra samarbetet.
Den 19 januari hade Cityidrott SFI på besök där man bl.a. berättade om sin verksamhet, visade
de nya faciliteterna på Puls Arena samt berättade att man är öppen för de som vill ha sin praktik
hos Cityidrott (resulterade i två stycken under våren).
Den 20 januari tog Cityidrott emot ett stipendium från Sparbanksstiftelsen för sitt arbete med
sommarkollo. Medlen söktes tidigare under hösten med avsikt att användas för 2015 års
sommarkollo.
Den 20 januari hade Cityidrott skridskoåkning med Seminarieskolan mellan 9-10:30. Alla skolor i
Landskrona får låna skridskor gratis av Cityidrott. Anledningen till detta är att vi anser att alla
barn och ungdomar skall ha möjligheten att prova på att åka skridskor även om man själv inte
har råd att köpa skridskor. Cityidrott och Landskrona Stad (Fritid och Kultur) köpte under 2013
in över 60 par skridskor och hjälmar just för detta syfte.
Den 21 januari lämnades ansökan in till Skandias Idéer för livet om medel till sommarkollo.
Den 21 januari hade Cityidrott sin första träff med ungdomsledarna, hela 17 stycken. Från och
med här så träffades man ungefär en gång i veckan för olika samtal eller diskussioner samt
planering osv.
Den 22 januari hade Cityidrott möte med övriga styrelsemedlemmar i Cityidrottens
skolidrottsförening Dammhagskolans IF.
Den 22 januari hade Cityidrott skridskoåkning med Petersvenskolan mellan 14:30-15:45.
Den 26 januari träffade man Sektion Fritid för att redogöra för sitt arbete till Fritidscentralen där
alla aktiviteter i Landskrona skall samlas.
Den 27 januari hade Cityidrott skridskoåkning med Seminarieskolan mellan 9-10:30.

Februari
Fakta februari
 2293 deltagartillfällen
 55 schemalagda idrottstimmar
 38 schemalagda timmar på sportlovet
Sammanfattning februari
I februari intensifierades arbetet med att förbereda inför ledarskapsutbildningarna samt de
specifika aktiviteterna som endast riktade sig mot årskurs 7. Planeringen av sommarens kollo
fortsatte också där man bl.a. behövde ha in ytterligare finansiering samt förbereda ett hållbart och
tänkbart program för veckorna. Planeringen för sommarlovet började också där Cityidrott bl.a.
ville skapa en naturlig mötesplats vid stranden halvmånen.
I samband med ledarskapsutbildningarna så ville man dessutom avsluta våren/sommaren med ett
läger för ungdomsledarna där man bl.a. skulle göra en utvärdering av våren och hur upplägget och
processen för att bli en ungdomsledare hade varit. Det innebar att en tredje lägervecka planerades
in och lades v.25.
I februari stiftade Cityidrott dessutom bekantskap med ett nytt projekt i Landskrona som heter
LAB där ett samarbete ganska omgående inleddes efter att man ganska snabbt insåg vilken nytta
det skulle ge båda projekten då man arbetade med samma ungdomar.
I februari blev även Cityidrotts skolidrottsförening Dammhagskolans Ifs verksamhetsberättelse
klar samt att redovisningen blev inskickad och godkänd för verksamhetåret 2014.
Den 2 februari hade Cityidrott sitt första styrgruppsmöte med den styrgrupp man sammanställt
under hösten som var och är tänkt att driva Arvsfondsprojektet framåt. Den består bl.a. av
representanter från ICA Kvantum Landskrona, Uppstart Landskrona, LISA, Landskrona Stad,
Arbetsförmedlingen och Skåneidrotten. Här presenterade Cityidrott sin verksamhetsplan för
våren/sommaren 2015.
Den 3 februari träffade Cityidrott Torkild Strandberg för ett möte om hur Cityidrotts verksamhet
fungerar men framför allt om Cityidrotts framtid.
Den 3 februari hade Cityidrott skridskoåkning med Seminarieskolan mellan 9-10:30
Den 4 februari träffade Cityidrott ICA Kvantum Landskrona för att bl.a. diskutera
genomförandet av ett papricalopp samt sportlovet och sommarens kollo.
Den 9 februari höll Cityidrott i delar av Albanoskolans Allaktivitetsdag mellan 9:30-11:30.
Den 10 februari var Cityidrott en del av Seminarieskolans elevens val där man erbjöd klasserna
möjligheten att testa på padeltennis och boxercise. Det varade mellan 8:00-13:00 och var väldigt
uppskattat och välbesökt.
Den 11 februari var Cityidrott en del av Seminarieskolans utbud i elevens val och precis som den
10 februari så erbjöd man padeltennis och boxercise mellan 8:00-13:00.
Den 11 februari hade Cityidrott skridskoåkning med Petersvenskolan mellan 9:00-11:00 och 13:3014:30.

Den 12 februari hade Cityidrott möte med projektet LAB för första gången. Efter att båda parter
berättat lite om sin verksamhet kom man ganska snabbt fram till att ett samarbete var till stor
vinst för båda två. Bl.a. diskuterades möjligheten till att ha några av ungdomsledarnas praktik på
projektet LAB.
Vecka 8 var det dags för årets första lov, sportlovet. Cityidrott hade följande aktiviteter under
sportlovsveckan:
Måndag 16/2 – Skridskoåkning i Ishallen samt aktiviteter på Puls Arena.
Tisdag 17/2 – Skridskoåkning i ishallen samt en fotbollsturnering för årskurs F-4 i
Seminarieskolans gymnastiksal.
Onsdag 18/2 – Cityidrotts och Landskrona Stads Hoppland på Puls Arena samt skridskouthyrning
i ishallen.
Torsdag 19/2 – Skridskoåkning i ishallen samt en fotbollsturnering för årskurs 5-7 i
Seminarieskolans gymnastiksal.
Fredag 20/2 – Skridskoåkning i Ishallen. IS-Disco på utomhusisen kl. 16:00 – 19:00.
Det var tredje året som Cityidrott anordnade ett uppblåsbart hoppland under sportlovet och man
märker att det är väldigt uppskattat, nästan 600 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 alla och som sagt så kom totalt nästan 600 barn och ungdomar under
denna dag.
Totalt under sportlovsveckan hade Cityidrott hela 1208 besökstillfällen, det är ungefär 242
besöksdeltagare per dag.

Mars
Fakta mars
 1503 deltagartillfällen
 86 schemalagda idrottstimmar
 11 schemalagda timmar på påsklovet
Sammanfattning mars
I början på 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. Man gick också igenom detaljerna kring lägrets utformning samt hur urvalsprocessen
för deltagandet skulle se ut. Här blev resultatet att man valde att lotta fram vilka som fick följa
med på sommarkollot eftersom att det kändes mest rättvist. Förra året (som var det första med
dubbla sommarkollon) hade man 80 ansökningar och där av beslutade man att lotta fram de 40
platser som fanns tillgängliga, en process som kändes rättvis då och som man fortsatte med även
under 2015.
I mars gick man dessutom ut till 7:orna på Nya Seminarieskolan och berättade om de extra
aktiviteterna som endast riktade sig mot 7:or, Cityidrott utformade det ungefär som elevens val
fast på fritiden. Utöver det så hade man sin första utbildning med ungdomsledarna under slutet av
mars och man stärkte dessutom sitt samarbete och engagemang i projektet LAB.

Utöver det så fortsatte arbetet med den planerade sommarboden som Cityidrott tillsammans med
Kulturstöd unga skulle ha nere vid skateparken Lagunen under sommarlovet. Där skulle man bl.a.
kunna låna idrottsutrustning som skateboardar, fotbollar, volleybollar, kubb osv. utan kostnad.
Den 2 och 3 mars träffade man projektet LAB för att fastställa hur samarbetet skulle se ut i detalj,
bl.a. hade 5 tjejer från Cityidrotts ledarskapsutbildning sin praktikplats hos LAB.
Den 4 mars hade Cityidrott möte med samtliga 17 ungdomsledare där man bestämde praktiktider
ett antal veckor fram. Alla ungdomsledare hade med sig sina skolscheman så att praktiktiderna
inte skulle störa skolan.
Den 5 mars träffade Cityidrott Selma Lagerlöfs Gymnasiet då man under en tid agerat mentorer åt
elever från skolan som bl.a. haft sin praktik på Cityidrott. Det samarbetet fördjupades under
mötet.
Den 5 mars träffade Cityidrott Skåneidrotten för att gå igenom vårens schema gällande framför
allt ledarskapsutbildningarna.
Den 6-7 mars åkte Cityidrott till Göteborg för en planeringshelg med skolidrottsföreningen
Dammhagskolans IF. Samtliga styrelsemedlemmar följde med (6 stycken) för att ta fram årets
verksamhetsplan samt besluta vilka aktiviteter som skolidrottsföreningen skulle satsa på i år. Man
genomförde även en analys på sin egen verksamhet under den här tiden för att se vad man kunde
bli bättre på samt vad man redan gjorde bra men kan göra ännu bättre.
Den 12 mars lånade Cityidrott ut skridskor till Pilängskolan mellan 8:30-10:00.
Den 13 mars lånade Cityidrott ut skridskor till Glumslövskolan mellan 8:45-10:30.
Den 16 mars gick Cityidrott ut till Nya Seminarieskolans årskurs 7 och berättade om sitt nya
projekt ”elevens val på fritiden”, där man fick 8 stycken aktiviteter eller kurser att välja mellan
och det var helt frivilligt att var med. Aktiviteterna var en gång i veckan under 8 veckors tid och
man fick som mest välja två av aktiviteterna. Följande aktiviteter kunde väljas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Golf med golfinstruktör
Målarkurs hos Glasorama
Självförsvar med Henka Dojo
Olika former av spel (TV-spel, brädspel, brännboll, kubb osv.)
Matlagningskurs
Aktiviteter på Curla.nu (bowling, biljard, curling osv.)
Gymträning med PT
Danskurs på Landskrona Dansstudio

Den 17 mars skickade Cityidrott in en ansökan om utbildningsstöd för ledarskapsutbildningar till
Skåneidrotten, en ansökan som lite senare även blev beviljad.
Den 18 mars hyrde Cityidrott ut skridskor till Petersvenskolan mellan 9:30-12:00.
Den 18 mars hyrde Cityidrott ut skridskor till Petersvenskolan mellan 12:00-14:00.

Den 23-25 samlade Cityidrott in ”elevens val” blanketterna, totalt anmälde sig 33 stycken 7:or till
de olika aktiviteterna.
Den 26 mars deltog Cityidrott på ett sponsormöte med Landskronahem där man på ett tydligare
sätt hjälper Landskronahem ta ansvar för Landskrona genom gemensamma aktiviteter. Ett av
samarbetena blev bl.a. Cityidrotts beachfotbollsturnering Sambacup 2015.
Den 30-31 mars hade Cityidrott sin första ledarskapsutbildning för ungdomsledarna. Det var
utbildningen Plattformen som Skåneidrotten höll i. Som avslutning på de två första
utbildningsdagarna så åkte man in till Helsingborg och spelade Laserdome och åt lite god mat.
Sista veckan av mars var det dessutom påsklov (v.14) där Cityidrott hade följande aktiviteter:
Måndag 30/3 – Äggjakt i Karlslund.
Tisdag 31/3 – Mörkergömma och dodgeball på Dammhagskolan samt dodgeball på Karlslund.
Onsdag 1/4 – Wii-dans på Seminarieskolan och Padboll på Puls Arena.
Torsdag 2/4 – Papricaloppet utanför ICA Kvantum Landskrona.
Totalt under påsklovets tre och ½ dagar hade vi 204 deltagartillfällen.

April
Fakta april
 958 deltagartillfällen
 76 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning april
April började med slutet av påsklovet och Cityidrotts närvaro på Tjejmässan där man bl.a. hade
en tävling på Instagram. Samma dag kom Malmö Högskola och intervjuade Cityidrott som en del
av Landskrona stads externa utvärdering av Cityidrotts verksamhet.
Förberedelserna inför sommarens kollo tog ordentlig fart under april då man även gick ut med
informationen till de berörda klasserna samt delade ut anmälningsblanketterna. Under april
började man även med egna speciellt utvalda aktiviteter för årskurs 7. I övrigt rullade den
ordinarie verksamheten på bra med stadiga besökssiffror och många aktivitetstimmar.
Första veckan av april vigdes åt att bygga upp Landskronagalan på förmiddagarna och ha
Cityidrottsaktiviteter på eftermiddagarna. Landskronagalan gick av stapeln fredagen den 4 april.
Den 1 april var Cityidrott som sagt på plats på Tjejmässan, dessutom fick man besök av Malmö
Högskola som genomförde en intervju med Cityidrott som en del i sin externa utvärdering av
Cityidrotts verksamhet.
Vecka 15, 7/4-9/4, spenderades förmiddagarna med att hjälpa till med uppbyggnaden av
Landskronagalan 2015.

Den 10 april var det så dags för Landskronagalan och Cityidrott närvarade så klart, bl.a. blev man
mycket uppmärksammade för sitt samarbete med ICA Kvantum Landskrona när ICA Kvantums
representanter delade ut ett pris. I samband med det fick 20 barn och ungdomar från Cityidrott
följa med upp på scen och hjälpa ICA Kvantum med prisutdelningen.
Den 14 april deltog Cityidrott på LABs ettårsfirande (ett projekt i Landskrona som Cityidrott har
ett starkt samarbete med som växt fram under våren).
Den 21-24 april gick Cityidrott ut till fem skolor och informerade 4:or, 5:or och 6:or om
möjligheten att följa med på sommarkollo tillsammans med Cityidrott.
Den 23 april träffade Cityidrott Alléskolans fritids för att diskutera fram ett bättre samarbete så
att barnen på fritids också fick möjlighet att vara med på Cityidrott. Bl.a. ledde detta till att
Cityidrotten närvarade med aktiviteter två gånger i veckan på Alléskolans skolgård.
Den 30 april hjälpte Cityidrott Dammhagskolan med sin friidrottsdag för årskurs 4-6.

Maj
Fakta maj
 993 deltagartillfällen
 103 schemalagda idrottstimmar
Sammanfattning maj
Majmånad var en hektisk månad då läger, sommarkollo, träffar med föräldrar osv. tog upp
mycket av tiden. Bland mycket annat så gjordes riskanalyser för samtliga 3 lägerveckor (1 vecka
ungdomsledarläger och 2 sommarkollo), informationslappar samt avtal mellan föräldrar, barn och
Cityidrott angående skyldigheter från respektives sida. Lottning till lägren skulle också
genomföras där alla som blev uttagna skulle informeras genom ett personligt brev som man fick i
sin klass. Dessutom planerades lägren i detalj under maj och allt material utom kosten köptes in.
I övrigt flöt den ordinarie verksamheten på bra under maj och besökssiffrorna fortsatte att vara
bra, framför allt märkte man att fler och fler barn från Alléskolan deltog i aktiviteterna.
Den 5 maj åkte Cityidrott till Tostarpsgården utanför Tyringe för att reka inför
ungdomsledarlägret vecka 25. Man fick reda på rutiner, möjligheter till aktiviteter samt se hur
området, boendet och faciliteterna såg ut.
Den 11 maj träffade Cityidrott samtliga ungdomsledare för att gå igenom lägret vecka 25. Alla
fick dessutom med sig en informationslapp hem till sina föräldrar där det bl.a. stod en mötestid där
föräldrarna skulle komma och få information om lägret som ungdomsledarna skulle med på.
Den 12-13 maj samlade Cityidrott in de sista anmälningarna till sommarens kollo inför
lottningsprocessen den 18 maj.
Den 18 maj träffade Cityidrott Swedbank som är ägare till Sparbanksstiftelsen som Cityidrott blev
beviljade ekonomiska medel av för sina sommarkollon. Där gick man igenom hur sommarkollona
skulle genomföras samt på vilka fler sätt Swedbank kunde hjälpa till med kollona.
Den 19 maj träffade Cityidrott Skåneidrotten för en genomgång av våren samt inför de två
kommande ledarskapsutbildningarna.

Den 19 maj var Cityidrott dessutom på plats hos Alléskolan när de hade öppet hus.
Den 21 maj hjälpte Cityidrott till med Dammhagskolans friidrottsdag för årskurs F-3.
Den 22 maj åkte Cityidrott in till Ven för att se över så att allt stämde med det som var planerat
inför lägren samt för att stämma av med alla inblandade parter på Ven.
Den 25 maj träffade Cityidrott alla 40 barn samt tillhörande föräldrar som skulle följa med på
sommarens kollo. Under lite drygt 2 timmar (uppdelade i två grupper, v.26 och 27) gick man
igenom säkerhetsregler, preliminärscheman, tider, aktiviteter, boende, matarrangemang osv.
Den 28 maj träffade Cityidrott alla föräldrar till de ungdomsledarna som skulle följa med på läger
v.25.
Den 29 maj var Cityidrott på plats när kommunmästerskapen i friidrott avgjordes.

Juni
Fakta juni
 560 deltagartillfällen
 31 schemalagda idrottstimmar
 47 schemalagda timmar på sommarlovet
Sammanfattning juni
I juni hade man de två sista skolveckorna på terminen vilket ofta betyder lite mindre deltagare på
aktiviteterna. Dels pga. att där händer många andra saker som utflykter, klassdagar osv. samt att
vädret oftast är lite bättre och barnen är ute mer spontant och helt enkelt glömmer bort
Cityidrotts schema. I år hade man dock en väldigt bra uppslutning under de sista veckorna,
förmodligen mycket tack vare att man hade en tydlig sommaravslutning i Lill-Olas där man hade
lite lekar, fotboll, volleyboll samt grill. Till aktiviteteten kom nästan 60 barn och ungdomar vilket
så klart var väldigt glädjande och ett passande avslut på en mycket bra vår/sommar termin för
Cityidrott.
Cityidrott avverkade även tre stycken läger under juni månad, 2 sommarkollo och ett
ungdomsledarläger, som blev väldigt lyckade och dessutom fick en hel del uppmärksamhet i
media. Samtliga läger 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, ICA Kvantum Landskrona, Skandia Idéer för livet,
Landskrona Rotary
Samtidigt som lägren fortgick så hade Cityidrott aktiviteter igång på ”hemmaplan” också, dels i
form av sommarboden mellan halvmånen och skateparken Lagunen. Där kunde vem som helst
komma och hänga på det fina trädäcket som Cityidrott byggt (med tillhörande soffgrupper) eller
låna idrottsmaterial helt gratis för sina egna spontana aktiviteter, t.ex. fotbollar, kubb, brännboll,
skateboardar osv. Sommarboden var på plats under hela sommaren liksom Cityidrott. Utöver det
hade Cityidrott dessutom andra aktiviteter som femkamp, tipsrunda, beachfotboll och volleyboll,
spökboll, krabbfiske i Borstahusen, bangolf, cirkelträning osv.
I början av juni hade man dessutom ytterligare två utbildningar i ledarskap för sina
ungdomsledare.

Den 1 juni träffade Cityidrott Selma Lagerlöfs Gymnasium för att diskutera Cityidrotts intresse
för att bli en officiell praktikplats för elever på gymnasiet.
Den 2 juni hade Cityidrott sin andra utbildning för ungdomsledarna. Utbildningen var inom
föreningslära med Skåneidrotten som föreläsare där ungdomarna bl.a. fick reda på hur en förening
bildas, är uppbyggd och fungerar. Man diskuterade även mycket om jämställdhet, demokrati samt
skyldigheter och rättigheter.
Den 6-7 juni hade Cityidrott sin sista utbildning för ungdomsledarna under vår/sommar terminen.
GTU 1 avverkades tillsammans med Skåneidrotten och förutom en rätt grundlig genomgång av
kroppens muskler och motorik kopplad till olika träningsformer så diskuterades även drömmar,
glädje och mål i livet.
Den 8 juni hade Cityidrott en extra träff med de föräldrar som av någon anledning missat det
första informationsmötet om sommarens kollo.
Den 10 juni träffade Cityidrott representanter för Landskronas särskolor där man diskuterade
ramarna för ett det stundande samarbetet som skulle starta under hösten.
Den 11 juni var det skolavslutning och Cityidrott besökte ett antal skolor för att önska elever och
lärare en trevlig sommar. I samband med skolavslutningen så delade Cityidrott och
Dammhagskolan ut ett stipendium till den elev som utmärkt sig mest inom idrott och ledarskap.
Den 15-17 juni (v.25) åkte Cityidrott till Tostarpsgården utanför Tyringe för att genomföra ett
ungdomsledarläger. Av de 17 ungdomsledare som ingått i utbildningsgruppen under våren följde
11 stycken med. Tyvärr kunde inte de andra 6 följa med pga. semester med familj (4 stycken) samt
andra åtaganden inom idrotten (2 st. hade match med sina egna lag). Under lägret genomförde
man bl.a. en utvärdering av vårens aktiviteter och utbildningar samt att man hade diskussioner
och samtal om utbildningsgruppens framtid. Hur sommaren såg ut, vad som händer till hösten och
hur deras individuella ledarskap har utvecklat sig under våren var ämnen som också diskuterades.
En fullständig rapport av lägret finns att ta del av vid intresse.
Den 18 juni invigde Cityidrott sin sommar bod som låg mellan Halvmånen och skateparken
Lagunen. Sommarboden har Cityidrott tillsammans med Kulturstöd Unga där Cityidrott står för
utlåning av material och Kulturstöd unga har hand om kiosken. Därifrån utgår bådas
verksamheter och aktiviteter under sommaren. Boden har öppet måndag-fredag mellan 10-16.
Vecka 26 (22/6-25/6) var det dags för 2015års första sommarkollo där 19 av 20 deltagare dök upp
där en tyvärr inte kunde komma då familjen hade hittat billiga flygbiljetter till en
familjesemester. Så 19 stycken barn och ungdomar, 3 ordinarie ledare från Cityidrott samt 3
ungdomsledare åkte tillsammans över till Ven för 4 dagars kolloliv. Veckan innebar en hel del
aktiviteter bl.a. fiske, cykling, tipsrunda, teater, måla, bad, brännboll, lägereldshistorier och
mycket mer. Varje dag inleddes med en morgonpromenad på ungefär en halvtimme och sen var
det frukost. Därefter hade man en större aktivitet tillsammans innan lunch och likadant efter
lunch. Innan middagen på kvällen fick man lite egen tid att spendera innan man gemensamt hade
en kvällsaktivitet och slutligen läggdags. Under tisdagen fick vi besök på sommarkollot av en av
våra samarbetspartners, ICA Kvantum Landskrona, samt ICA Nyheterna som kom och gjorde ett
inslag om sommarkollona och samarbetet mellan ICA Kvantum Landskrona och Cityidrott.
Under onsdagen kom dessutom Lokaltidningen och gjorde ett inslag om kollona, tidningen följde
med i kollolivet under 3-4 timmar vilket var väldigt uppskattat bl.a. barnen.

Vecka 27 (29/6-2/7) var det dags för det andra sommarkollot som blev helt fullt med 20 barn och
ungdomar, 4 ledare från Cityidrott samt 2 ungdomsledare. Upplägget för veckan var exakt
detsamma som veckan innan förutom att på tisdagskvällen satt alla uppe och kollade på Sveriges
u21 bragd då man tog hem EM. På tisdagen fick lägret dessutom besök av Torkild Strandberg där
barnen fick chansen att fråga ut Torkild om allt från vad han jobbar med till hur han ser
Landskrona om 15 år, ett par mycket intressanta och givande timmar. Vill man läsa mer om
sommarkollona finns det en rapport som täcker båda i detalj och kan fås vid intresse.
Den 25 juni träffade Cityidrott Arbetsförmedlingen för att diskutera samarbetet och innehållet i
ledarskapsutbildningar.
Den 29 juni fick Cityidrott ta emot diplom och ekonomiskt stöd från Landskrona Rotary för
Cityidrotts arbete med ungdomar i Landskrona och framför allt för arbetet med sommarkollona.

Juli
Fakta juli



326 deltagartillfällen
63 Schemalagda timmar på sommarlovet

Juli var en väldigt händelserik månad där den ena aktiviteten och arrangemanget avlöste det
andra. Torsdagen den 2 juli kom Cityidrott hem från sommarens sista och det i ordning tredje
lägret för att den 3 juli bygga upp Sambacupen 2015 som inleddes på lördagen den 4 juli.
Från lördagen den 4 juli till lördagen den 11 juli pågick Sambacup 2015, fyra tävlingsdagar och
fyra aktivitetsdagar spenderardes nere på den utomordentligt fina Citystranden. Tidigare år har
Sambacupen utspelat sig på Cement i Borstahusen men inför år 5 (2014) valde man att flytta ner
den till Citystranden, någonting som var väldigt lyckat och ledde till att placeringen blev
densamma under 2015. Anledningen till detta var framför allt för att där finns mer plats men även
för att knyta ihop Landskrona och göra aktiviteten mer tillgänglig för de boende i centrum och
öster. Inte mindre än 148 spelare deltog i Sambacupen, ett resultat som man är väldigt nöjd med
eftersom att vädret inte riktigt spelade Cityidrott i händerna. En av dagarna, närmare bestämt
onsdagen, så spelades finalen i en blandning av storm, hagel och regn, så en stor eloge till alla som
deltog. Förhoppningsvis blir vädret bättre till nästa år.
Den 10 juli lämnade Cityidrott in sin halvårsrapport för 2015 med ett mycket lyckat halvår
bakom sig. Deltagartillfällen och medlemsantalet hade aldrig tidigare varit så högt efter först
halvåret som under våren 2015. Man startade även arbetet med aktivitetsplanen för hösten till sitt
Arvsfondsprojekt samt att arbetet med årsredovisningen för första Arvsfondsåret påbörjades
(redovisning skulle vara färdig den 7 oktober).
Under juli planerades även en utflykt med en tjejbuss till Tosselilla som skulle genomföras den 10
augusti. Buss bokades och anmälningar togs emot, målet var 20 tjejer men med facit i hand så
blev där en tjej kort, dvs. 19 stycken.
Utöver dessa arrangemang så hade man aktiviteter under hela juli samt att Lagunen
(uthyrningen) hade öppet måndag-fredag 10:00-16:00 precis som vanligt.

Augusti
Fakta augusti



313 deltagartillfällen
24 schemalagda timmar på sommarlovet

Augusti var månaden när sommaren äntligen kom till Landskrona och det märktes inte minst på
besökssiffrorna på Lagunen där uthyrningen, skateparken och hela Citystranden verkligen fick ett
uppsving.
Vecka 32-34 hade Cityidrott aktiviteter dagligen som vanligt med ett par höjdpunkter. T.ex. så
hade man Afterbeach tillsammans med Landskronahem den 12 augusti. Afterbeach varade mellan
kl.15-18 där Cityidrott och Landskronahem bjöd på grillade korvar, man hade tävlingar och andra
spontana aktiviteter. Ett mycket uppskattat inslag med närmare 200 besökare (ej inräknade i
statistiken eftersom att endast 22 var barn som deltog i tävlingarna).
Den 10 augusti åkte Cityidrott tillsammans med 19 stycken tjejer samt samarbetspartnern LAB
på en endagsutflykt till Tosselilla. ICA Kvantum Landskrona var med som delfinansiär men även
som initiativtagare till utflykten. Man gjorde Cityidrott uppmärksamma på att man ville göra
någonting speciellt för unga tjejer och resultatet blev Tosselilla utflykten där ICA Kvantum stod
för busstransporten till och från äventyrsparken.
Den 18 augusti blev Cityidrotts utvärdering av våren klar där man bl.a. fick mycket input och
feedback från sina ungdomsledare om hur framför allt ledarskapsutbildningarna hade upplevts.
En hel del justeringar gjordes därefter till höstens ledarskapsutbildningar efter en bra dialog med
ungdomarna. Dessutom avslutade man sommaren den 18 augusti med ett stort härligt stranddisco
där hela 78 stycken barn och ungdomar kom. Bl.a. så dansade man limbo, hade godisregn,
skattjakt och en massa härlig sommarmusik, ett perfekt avslut på en bra sommar för Cityidrott.
Den 20 augusti började skolorna igen. I samband med skolstarten så gick Cityidrott runt till alla
skolor och informerar om att de som blev medlemmar tidigare under året fortfarande är
medlemmar samt att om man var intresserad av att bli medlem så fanns den möjligheten
fortfarande. Detta är en ny sak för Cityidrott som man startade med under 2014 nämligen att
besöka alla klasser i samband med höststarten, tidigare har man bara besökt i samband med
januari. Men eftersom att många glömmer bort eller inte uppfattar att man är medlem hela
kalenderåret så kände man att detta var en god idé och man fick också det gensvar som man hade
hoppats på under 2014. Detta pågick under slutet av vecka 34 och början vecka 35. Vecka 35 var
där inga aktiviteter hos Cityidrott eftersom att hösten planerades och alla föreningskontakter
skulle återupptas efter semestersäsongen.
Den 23 augusti deltog Cityidrott som utställare på Landskrona BoIS jubileumsmatch.
Den 24 augusti träffade man Selma Lagerlöfgymnasiet för att diskutera höstterminens
praktikanter och möjligheterna kring ett utökat samarbete.
Den 28 augusti blev verksamhetsplanen för Arvsfondsprojektet till hösten 2015 färdig. Där
fastställde man utbildningar, praktik, timanställningar osv. Den 28 augusti åkte dessutom Marcus
Hansson och Jonny Karlsson till Stockholm för ett studiebesök hos Fryshuset Stockholm vid
Hammarby Sjöstrand. Besöket blev väldigt lyckat med många nya kontakter och resulterade
dessutom i att Cityidrott kom med i Fryshusandan, Fryshusets egna nätverk. Bl.a. arbetar
Fryshuset mycket med unga ledare och entreprenörer vilket passar utmärkt med Cityidrotts
arbete med ungdomsledare.

En snabb sammanfattning av sommaren innebar ett totalt besöksantal på 1690, exklusive
sommarkollona, varav 732 besök består av uthyrningar av material på Lagunen. Dessutom hann
man med 158 timmar schemalagda aktiviteter, inklusive Sambacup, under sommarlovet samt att
Lagunen hade öppet för uthyrning av material i totalt 240 timmar under sommaren. Med andra
ord så var sommaren en väldigt välbesökt historia trots att den, vädermässigt, inte kom igång
förrän slutet av juli.

September
Fakta september



982 deltagartillfällen
95 schemalagda idrottstimmar

I september var det återigen full rulle på Cityidrott med många besökare och många aktiviteter.
Man började t.ex. planera tillsammans med Dammhagskolan för en dans- och musiktävling som
skulle genomföras under hösten, Skol-Idol. I början av hösten genomförda man fyra stycken
auditions på fyra olika skolor, de 16 bästa gick vidare till en stor final i Idrottshallen den 17
december.
I september kom även Malmö Högskolans externa utvärdering av Cityidrott ut, en mycket positiv
utvärdering som fastställde att Cityidrotts arbetsmetoder är mycket bra och att man når sina
uppsatta mål. Enligt rapporten gör man väldigt mycket nytta för Landskrona och dess invånare,
ett resultat som så klart är väldigt glädjande.
Den 15 september anordnade Cityidrott Skoljoggen för Dammhagskolan tillsammans med
gymnastikläraren. Loppet gick inne på Citadellområdet med cirka 250 deltagare.
Den 16 september inledde Cityidrott sitt samarbete med Landskronas Särskolor där man
anordnade en aktivitetsdag med olika prova på aktiviteter. Dagen var mycket uppskattad bland
både elever och lärare.
Den 17 september lämnade Cityidrott in sin rapport över sommaren som bl.a. innehöll förslag på
förbättringar kring Lagunen samt en enkätundersökning genomförd av närmare 70 besökare under
sommarens sista veckor.
Den 21 september blev Cityidrotts rapport på årets lägerverksamheter färdig.
Den 22 september höll Cityidrott och LISA en presskonferens för att göra allmänheten
uppmärksam på utvärderingen som Malmö Högskola genomfört på Cityidrotts verksamhet.
Den 30 september skickade Cityidrott in en ansökan till sparbanksstiftelsen med avsikt att säkra
medel till 2016 års lägerverksamhet.
I övrigt rullade den ordinarieverksamheten på som vanligt under september dock märkte man av
att besöken på skolorna hade fått önskad effekt då besöksantalet på aktiviteterna var ovanligt
höga för att vara september.

Oktober
Fakta oktober




1257 deltagartillfällen
63 schemalagda idrottstimmar
10 schemalagda timmar på höstlovet

Oktober var en hektisk månad med mycket administrativt arbete invävt med aktiviteter, arbete
med ensamkommande barn samt samarbete med Landskronas Särskolor. Bland mycket annat så
lämnades årsredovisningen av Arvsfondsprojektet in där man sammanlagt utbildat 23 stycken
ungdomar i ledarskap under de första 10 månaderna. Utöver det så hade man inlett en
omorganisation för att hitta en naturlig fortsättning för 7:or, 8:or och 9:or att fortsätta i
Cityidrott. Dessutom var sista veckan i oktober höstlov vilket alltid innebär mycket barn och
mycket arbete både inför, under och efter.
Den 2 oktober träffade Cityidrott den nya gruppen med ungdomsledare, dvs. grupp nummer 2.
Den 5 oktober fick Cityidrott ett akut ärende om att vara behjälplig med mottagandet av
ensamkommande barn. Cityidrotts uppgift blev att sysselsätta barn på transitboende under
förmiddagar mellan kl. 9:30 -11:30. Under resterande del av året genomförda man aktiviteter fyra
dagar i veckan med de ensamkommande barnen, två gånger med Tränggatans boende samt två
gånger i veckan med Gullstrandsboendet.
Den 6 oktober hade Cityidrott sin första aktivitet någonsin på Västervång. Man hade inga
medlemmar på Västervång men under 2016 kommer man att expandera även till Västervång och
där av valde man att köra igång på prov under slutet av året för att lärare, föräldrar och barn
skulle få en förståelse för hur Cityidrotts koncept fungerar.
Från den 7 oktober hela vägen fram t.o.m. den 4 december så höll Cityidrott i Landskrona
Särskolornas idrottslektioner. Anledningen till detta var helt enkelt att deras ordinarie idrottslärare
blev omplacerad till att hjälpa ett boende med ensamkommande barn. Cityidrott gick in och höll i
hela fem idrottspass i veckan.
Den 9 oktober skickade Cityidrott in sin första årsredovisning för Arvsfondsprojektet, ett första år
som gått över förväntan med framför allt intresset bland ungdomar att bli ledare i Cityidrotts
verksamhet.
Den 13 oktober skickade Cityidrott och Dammhagskolans IF in en ansökan om stöd till sina
ledarskapsutbildningar samt till sin prova-på verksamhet, ansökningar som under hösten
beviljades.
Den 12, 13, 14 och 15 oktober höll Cityidrott sin auditions för Skol-Idol, totalt under de fyra
dagarna kom 100 barn och ungdomar på audition för att säkra en plats i den stora finalen den 17
december. Sammanlagt gick 16 bidrag vidare med totalt 24 barn och ungdomar.
Den 22 oktober hade Cityidrott tillsammans med Skåneidrotten höstens första utbildning för
grupp nummer 1 av ungdomsledare. Utbildning handlade om hur man leder nära vänner, kollegor,
syskon osv. utan att man blir personlig. Hur man förhåller sig till sin ledarroll helt enkelt.
Den 22 oktober skickade Cityidrott in mer information om sin ansökan till Arvsfonden.
Den 23 oktober var hela Cityidrott på konferens i Helsingborg där man arbetade med sin
värdegrund samt verksamhetsplanering inför 2016.
Den 26 oktober träffade Cityidrotts ungdomsledare Daniel Glantz-Persson för första gången.
Daniel är en ung entreprenör som Cityidrott samarbetar med. Daniels roll i Arvsfondsprojektet är
att inspirera och leda ungdomarna i entreprenörskap. Utöver föreläsningar så har ungdomsledarna
en uppgift att skapa ett eget projekt inom Cityidrott. Projekttiden löpte under hela hösten och
kommer att fortsätta under våren. Man träffades regelbundet varannan vecka under hösten för
att komma närmare sitt mål.

Den 28-29 oktober hade Cityidrott tillsammans med Skåneidrotten sin första utbildning för
ungdomsledarna i grupp 2. Plattformen är den utbildning som man valt att lägga först då den är
väldigt grundläggande i ledarskap för barn i åldrarna 6-12 år.
Den sista veckan i oktober var som vanligt höstlovsvecka (v.44) och Cityidrott hade som vanligt
ett fullspäckat schema. Cityidrott hade följande aktiviteter på sitt schema under höstlovet:
Tisdag 27/10 – Papricalopp utanför ICA Kvantum Landskrona med aktiviteter
Cityidrott tillsammans med ICA Kvantum Landskrona har under ett par år arrangerat
papricaloppet tillsammans med ICA Kvantum. Inför höstens lopp bestämde man sig för att göra
dagen lite större med fler kringarrangemang samt att dagen i sig skulle vara under en längre tid.
Detta resulterade i att man skapa två papricalopp, ett för 3-6 år samt ett för 7-11 år, som låg på
olika tider under dagen. Utöver loppen hade man en spökdamm (som en fiskdamm med godis fast
läskigare), ponnyridning, korvgrillning, ansiktsmålning samt en hoppborg. Totalt sett kom där
över 300 barn och deltog på aktiviteterna och dagen som helhet blev väldigt lyckad.
Onsdag 28/10 – Spökrunda x2 i Dammhagskolans källare
På onsdagen anordnade Cityidrott två spökrundor nere i Dammhagskolans källare, det visade sig
vara väldigt uppskattat med över 200 besökare under dagen uppdelat på de två rundorna. Mellan
12:00 – 14:00 hade man årskurserna F-3 och mellan 14:30 – 16:30 hade man årskurserna 4-7.

November
Fakta november



1186 deltagartillfällen
79 schemalagda idrottstimmar

I november tog Skol-Idols förberedelserna ordentlig fart då man varje måndag träffade samtliga
16 bidrag som gått vidare till final för att träna, ge tips och förbereda dem inför finalen. Under
november fortsatte arbetet med ensamkommande barn samt Landskronas Särskolor parallellt med
den ordinarie verksamheten.
Dessutom inleddes fas 2 av ledarskapsutbildningarna där grupp 1 fick träffa Daniel GlantzPersson som föreläste om inspiration, egen företagande samt entreprenörskap. Tillsammans med
Daniel fick ungdomsledarna i grupp 1 även uppgiften att skapa ett eget projekt eller ett eget
arrangemang. Någonting som de tillsammans skulle skapa från grunden och erbjuda andra
ungdomar. Till slut kom man överens om en fotbollsturnering där alla intäkter kommer gå till
någon form av välgörande ändamål, själva fotbollsturneringen kommer att utspela sig under
sportlovet 2016.
Under hösten startade dessutom samarbetet med Arbetsförmedlingen där man under tre stycken
workshops fick träffa ungdomsledarna och gå igenom en hel del väsentliga saker rörande
arbetsmarknaden och ungdomarnas framtid på en sådan. Tre väldigt matnyttiga träffar där
ungdomarna fick ut väldigt mycket anser vi.
Under november åkte två representanter från Cityidrott dessutom till Stockholm för att träffa
företrädare för Djurgårdsandan, ICA Handlarnas Riksförbund samt Lugna Gatan Fryshuset.
Den 2 november inledde Cityidrott tillsammans med Dammhagskolan Skol-Idolsträningen, varje
måndag fram till den 17 december hade man träning för dem 16 bidrag som gått vidare från
uttagningarna på de fyra olika skolorna.
Den 9 november skickade Cityidrott in sin granskningsrapport för Arvsfondsprojektet.

Den 10 november startade Cityidrott sitt arbete med att förnya och uppdatera hemsidan, man
startade även upp en blogg där man kan följa vad som händer på Cityidrott.
Den 12, 13 och 14 november åkte Marcus Hansson och Jonny Karlsson upp till Stockholm för att
göra studiebesök hos Djurgårdsandan, ICA Handlarnas Förbund samt Fryshusets Lugna Gatan i
Fittja/Alby. Här fick man en stor inblick i hur framför allt Djurgårdsandan och Lugna Gatans
verksamheter är uppbyggda och med sig hem tog man en hel del inspiration. Hos ICA Handlarnas
Förbund var man inbjudna för att diskutera sitt samarbete med ICA Kvantum Landskrona, ett
samarbete som är nationellt känt inom hela ICAs koncern som ett klockrent exempel på hur en
lokal ICA butik kan engagera sig i sitt närområde. Cityidrott fick dessutom förfrågan om att
föreläsa om sin verksamhet på ICA-dagarna i framtiden som ett av dem ”goda exemplen”.
Den 23 november hade Arbetsförmedlingen sin första träff med ungdomsledarna där man gick
igenom sin egen organisation och vad man gör samt lite grundläggande kring anställningsavtal,
rättigheter/skyldigheter osv.
Den 30 november var Cityidrott på Nya Seminarieskolan för att träffa Marcus Ekheim i ett möte
om hur man på ett mer effektivt sätt skulle kunna bygga upp sin verksamhet för årskurs 7, 8 och
9.

December
Fakta december



629 deltagartillfällen
39 schemalagda idrottstimmar

December var som vanligt en månad med mycket speciella händelser och arrangemang för
Cityidrott där utöver den ordinarie verksamheten så anordnades Skol-Idol i Idrottshallen för
första gången. Cityidrott var dessutom rundor på dem olika Lucia-tågen, man hade en hel del
tävlingar och jullekar, ledarskapsutbildningar för ungdomsledarna fortsatte samt att man som
vanligt korade årets Cityidrottare.
Den 1 december träffade Cityidrott Torkild Strandberg för att diskutera sin lägerverksamet 2016.
Den 7 december hade Arbetsförmedlingen sin andra workshop med ungdomsledarna där man bl.a.
gick igenom hur man skriver ett CV, hur en anställningsintervju kan se ut osv.
Den 9 december hade man dubbla utbildningar för sina ungdomsledare. Grupp 1 hade sin tredje
träff med Arbetsförmedlingen där man bl.a. gick igenom bristyrken i framtiden, sammanfattade
lite de tre workshopsen samt pratade lite om sociala medier och hur man framställer sig själv.
Grupp 2 hade i sin tur Skåneidrotten på besök och utbildningen Föreningslära, en utbildning som
grundligt går igenom vad en förening är, hur man startar, driver och tar hand om en förening samt
vilka rättigheter/skyldigheter man som medlem i en förening har.
Den 9 december godkändes dessutom Cityidrotts årsredovisning för Arvsfondsprojektet samt
förnyelseansökan till år 2. Det innebär att Cityidrott kan fortsätta med sin satsning på
ledarskapsutbildningar, årskurs 7-9 samt samarbetet med Landskronas Särskolor.
Den 10 december träffade man både Marcus Ekheim och Fredrik Vigre (rektor på Nya
Seminarieskolan) där man presenterade sitt förslag till hur man skulle börja arbeta med skolans
elever. Presentationen i korthet handlar mest om att man till att börja med kommer erbjuda
aktiviteter i Seminarieskolans idrottshall på måndagar och fredagar i anslutning till skolans slut.

På fredagar har man skapat en form av tillfällig fredagsmiljö där man har ett av förråden i
idrottshallen fylld med soffor, beanbags, bord, bräddspel, playstation, musik osv. för att skapa en
avslappnad miljö där man bara kan ta det lugnt. Samtidigt är övriga idrottshallen en öppen hall
där man får samsas om utrymmet för att genomföra olika aktiviteter som t.ex. basket, innebandy,
bordtennis osv. Efterhand så kommer detta att byggas på med fler aktiviteter och förhoppningen
är att ungdomarna själva kommer med förslag på hur det kan utvecklas.
Den 14 december hjälpte man sin samarbetspartner LAB att anordna en julfest för tjejer mellan 813 år.
Den 16 december la man all kraft på att bygga om Idrottshallen vid Karlslund till en Skol-Idol
arena, när detta var gjort genomfördes det sista genrepet innan morgondagens stora final.
Den 17 december gick den stora Skol-Idol finalen av stapeln, 16 bidrag med totalt 24 barn och
ungdomar från fyra olika skolor slogs om slutsegern. På plats fanns en jury bestående av tre
framstående kvinnor från Landskrona, alla med någon form av artistisk bakgrund. Man hade även
en konferencier på plats som skickligt guidade den 1200 personer stora publiken genom
finalföreställningen. Efter 1 ½ timmes show så korades tillslut en liten flicka från Alléskolan som
vinnare av Landskronas första Skol-Idol. Under dagen hann man dessutom med att dela ut priser
till årets Cityidrottare, ett pris som Cityidrott delat ut under samtliga sex år som man existerat till
dem personer som under året visat god kamratskap, välvilja, mod, varit en förebild för andra osv.
Den 21 december åkte Cityidrott iväg med 10 stycken Cityidrottare som veckan innan blivit
korade till årets Cityidrottare. Man begav sig till Draklandet på Center Syd där barnen fick leka
och ha kul under hela dagen. Bussfärd fram och tillbaka, inträde, mat samt efterrätt ingick i priset
som årets Cityidrottare vilket tillsammans med själva aktiviteten bidrog till en väldigt rolig dag.
Samma dag hade Cityidrott en liten julavslutning tillsammans med samtliga 17 ungdomsledare
som varit aktiva under 2015. Man åkte till Helsingborg och körde Gokart och därefter åt man
pizza på en närliggande restaurang. Det var ungdomarna själva som fick bestämma vad de ville
göra som sin avslutning på året.
I mellandagarna hade Cityidrott inga aktiviteter pga. att man hade mycket administrativt att
göra samt planering inför det nya året, dessutom så byggde man om sitt kontor på
Dammhagskolan till en liten verkstad där man under 2016 kommer genomföra en hel del roliga,
nya aktiviteter.

