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Verksamhetsberättelse 2016
Cityidrotts verksamhetsår 2016 kan summeras som en stor succé och rekordår där man slog i
stort sett samtliga tidigare rekord och det med god marginal i många fall. 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
lokal och nationell 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 38 stycken. Följande rapport kommer att
vägleda er igenom Cityidrott anno 2016.
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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 62kr/tshirt att tillverka).
Cityidrott fanns på följande skolor under kalenderåret 2016, 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 2016
samarbetat med Landskronas Särskolor där man erbjudit extra aktiviteter utöver den vanliga
skolidrotten.

Extra Event, insatser och aktiviteter
Under 2016 har Cityidrott arrangerat en hel del ”extra” event utanför den ordinarie verksamheten
som har gett mervärde för Landskronas barn och ungdomar.
Rastaktivitetsfinalen – Under hösten 2015 tävlade klasser i två skolor mot varandra i olika
deltävlingar som ägde rum under rasterna där man som klass tjänade in poäng. Vinnande klass
från varje skola gick sedermera till den stora finalen som avgjordes under våren 2016. Grundsyftet
med satsning var framför allt att inspirera och uppmuntra rörelse och lek under rasterna.
Vinnande klass från Seminarieskolan fick en heldag på Busfabriken som pris.
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 22 mars, så
valde man att byta inriktning från ett traditionellt motionslopp till en hinderbana uppbyggd av
olika produkter från ICA. Konceptet blev en dundersuccé med sammanlagt 251 aktiva barn och
ungdomar i loppen och därtill en massa besökare på kringarrangemangen samt åskådare därtill.
Under hösten arrangerades ett till Papricalopp under höstlovet med ett liknande upplägg som
lockade 240 barn och ungdomar till själva loppet.
Hopplandet – Cityidrotts hoppland i samarbete med Landskrona Stad är ett, numera,
återkommande och väldigt uppskattat inslag i sportlovskatalogen. Cityidrott fyller Puls Arena
med en massa uppblåsbara hoppborgar, rutschkanor, labyrinter, swagways, segways 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 150 personer i lokalen samtidigt. Otroligt nog så hade Cityidrott 450 (452 för
att vara exakt) besökare på dem tre insläppen, alltså helt fullt på varje pass.
Ledarskapsutbildningar – Cityidrott har sedan 2014 engagerat ungdomar i ledarskapsfrågan och
gjort dem till en integral del av Cityidrotts verksamhet. I skrivande stund engagerar Cityidrott 38
stycken ungdomar i sina utbildningsprogram där vissa har varit med sedan 2014 och de allra
nyaste tillkom under hösten 2016. Totalt har hela 46 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 2016 har man haft ett framgångsrikt samarbete där
72 barn och ungdomar från Landskronas Särskolor deltagit på sammanlagt 6 olika prova på
idrotter. Varannan vecka har man träffats på fredagar under en 12 veckorsperiod för att prova på
ridning, bowling, badminton, hinderbana, skridskor, bangolf samt gymträning. Även detta är en
del av Arvsfondsprojektet Cityidrott. Totalt hade man 274 deltagartillfällen under en 12
veckorsperiod.
Lägerverksamhet – Under flera år har Cityidrott arrangerat sommarkollo, ungdomsledarläger,
skolläger osv. 2016 är inget undantag utan inte mindre än 3 läger/kollo anordnades under
sommaren. Ett läger är för Cityidrotts ungdomsledare där man tillsammans åker iväg för att
utvärdera vårens utbildningar och praktik samt ha en del föreläsningar och diskussioner kring
ledarskap och civil kurage. Dem andra två är rena sommarkollon för Cityidrotts medlemmar där
sammanlagt 40 barn och ungdomar får chansen att spendera 4 dagar och 3 nätter på Ven. 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 ett hoppland på stranden och en mycket lyckad
sommarkonsert på halvmånen med bl.a. Panetoz som huvudattraktion. Beskedet kring stödet
kom relativt sent vilket gjorde det hela till en än större utmaning men som man löste på ett bra
sätt och genomförde en hel del. Om samma möjlighet ges 2017 så har Cityidrott en hel del tankar
kring hur man kan utveckla och bygga vidare på 2016års modell för att göra det ännu bättre och
erbjuda ännu fler aktiviteter.
Spökrunda – En annan stark tradition i Cityidrotts verksamhet är anordnandet av en spökrunda
på torsdagen under höstlovet. Det här året hade Cityidrott fått möjlighet att bygga upp
spökrundan i Björnes magasins lokaler samt att elever från Eventkoordinatorlinjen ställde upp
som skådespelare. Detta resulterade i den kanske bästa spökrundan man genomfört under dem här
7 åren med hela 368 besökare under eftermiddagen och kvällen.
Skol-Idol – För andra året i rad arrangerade Cityidrott det populära Skol-Idol tillsammans med
Dammhagskolan. Fyra av dem sex 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 12 stycken tog sig vidare till finalen. Den stora finalen utspelade
sig framför en publik på cirka 1200 personer den 14 december.
Snapchat-julkalendern – Cityidrott skapade under decembermånad en julkalender på den sociala
mediesidan Snapchat. 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).
Kalendern blev otroligt populär och barnen frågar redan efter en uppföljare till detta.
Skridskouthyrning – Under dem senaste 4 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

Sambacup – Under sommaren genomförde Cityidrott sin årliga beachfotbollsturnering Sambacup
nere på Halvmånen vid Lagunen. Det var det 7:e året i rad som turneringen genomfördes och den
har vuxit för varje år. 2016 ändrades dagarna lite för att tillgängligöra turneringen än mer genom
att man endast spelade på under tre dagar. Speldagarna var fredagen den 1:e juli, lördagen den 2:a
juli samt lördagen den 9 juli. 2016 satte man dessutom nytt rekord i antal unika deltagare, 150
stycken.

Fakta om Cityidrott 2016:




-

860 medlemmar - 404 tjejer (47 %) och 456 killar (53 %), Endast ordinarie
verksamheten, dvs. årskurs F-klass-6 är inräknat (tidigare rekordet 591).
Sammanlagt 48 veckor med aktiviteter uppdelat på 34 veckor med ordinarie verksamhet,
14 veckor lovverksamhet (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov samt jullov).

12 687 deltagartillfällen har Cityidrott haft sammanlagt på sina ordinarie
aktiviteter under 2016. Här är dock följande inte inräknade:
Tre lägerveckor - 56 unika deltagare(rekord)
Sambacup 2016 - 150 deltagare(rekord)
Skol-Idol - 1200 åskådare samt 12 deltagare och 200 auditions(rekord)
Uthyrningarna och aktiviteter i somras på Lagunen - 2254
besökare/uthyrningar(rekord)
Aktiviteter med årskurs 7, 8 och 9 - 861 deltagartillfällen(rekord)
Samarbetet med Landskronas Särskolor – 274 deltagartillfällen(nytt inslag)
Sommarkonsert samt hoppland på stranden – 1605 besökare/deltagartillfälle(nytt)

Sammanlagt hade Cityidrott 19 299 deltagartillfällen under kalenderåret 2016, vilket
innebär ett nytt rekord med rejäl marginal. Tidigare rekordet är från 2015 på 13 619 vilket
betyder en ökning med hela 5 680 deltagartillfällen.



605 timmar schemalagd idrott under 34 veckors tid, Cityidrott erbjuder alltså cirka 18
timmar extra idrott och rörelse varje vecka.
125 timmar schemalagd idrott under loven (sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov).
Dessutom 250 timmar uthyrning och spontanaktiviteter i samband med Lagunen under
sommarlovet (öppet i 39 dagar).

Detta är schemalagda aktiviteter och innefattar alltså inte utflykter, sommarkonserten,
lägerverksamhet osv.
I övrigt kan man konstatera att minst 32 stycken medlemmar har börjat i föreningslivet på
kvällstid under 2016.
Cityidrott har dessutom gått igenom alla föreningsregister från olika föreningar för att försöka få
en uppfattning kring hur många av Cityidrotts medlemmar som faktiskt är aktiva ute i
föreningslivet. Uppgiften var relativt krånglig eftersom att den övervägande delen av registren var
från 2014-15 och endast en bråkdel var från 2016. Detta innebär så klart att en hel del medlemmar
inte fanns med i dem olika registren och där av kan vi ganska enkelt dra slutsatsen att vårt
resultat hade blivit betydligt högre om registren enbart hade speglat 2016. Registren jämfördes
heller inte mot Cityidrotts motsvarande register för 2014-15 vilket innebär att medlemmar som nu
går i årskurs 7, 8 och 9 och är medlem i en förening inte togs i beaktning.
Likväl så genomfördes detta omfattande arbete och resultatet blev 231 barn som är medlemmar
på Cityidrott även är aktiva i en idrottsförening på kvällstid. Notera även att Cityidrott inte haft
tillgång till kulturella register eller liknande. Resultatet innebär alltså att ungefär 27 % av
Cityidrotts medlemmar är aktiva i en idrottsförening på kvällstid även om undersökningens
förutsättningar inte var optimala och därmed möjliggör för ett ganska stort mörkertal.
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Ovanför ser man en tabell som visar Cityidrotts utveckling under den sjuårsperiod 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 2016 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 2016 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
211 barn och ungdomar ut i föreningslivet under en sjuårsperiod, det är i snitt cirka 30 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 211 som tas upp ovan vilket innebär att den totala siffran närmar sig 300 under
dessa sju år.
Idrotter och aktiviteter
Följande idrotter har varit med på Cityidrotts schema under 2016:
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 även infört 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 undervåren 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 bl.a. 8 nya medlemmar för scoutföreningen.

Personal
Under våren hade Cityidrott en rätt stor personalomsättning med tanke på organisationens
storlek. Det har framför allt handlat om anställda på 50-75 % som har fått möjlighet att gå vidare
till 100 % anställningar hos andra arbetsgivare. Det tyder både på en styrka men även en svaghet
för Cityidrott. Det positiva är att Cityidrott i regel anställer ungdomar som står utanför
arbetsmarknaden eller har en timanställning. 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
negativa är såklart att kontinuiteten för verksamheten Cityidrott blir lidande men det har i
dagsläget vägts upp av att Marcus Hansson och Jonny Karlsson varit konstanta på sina poster
som projektledare under samtliga 7 år.
Gabriella Levi, Filip Hansson och Emma Persson är dem tre som tyvärr har lämnat verksamheten
för andra tjänster under 2016. Ersättare på deras poster är Nathalie Oltner, Emma Gunnarsson
och Daniel Glantz-Persson, dessutom har Lisa Hansson och Ylber Bajrami tillkommit som
timanställd i den mån som går att kombinera med deras utbildningar. 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, två 75 %,
två 50 % samt två 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
ett 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 (19 299 deltagartillfällen i år kontra 13 619 från 2015 vilket
var det högst noterade resultatet tidigare).
Följande personer har varit anställda hos Cityidrott under 2016: Gabriella Levi (ej kvar), Marcus
Hansson, Jonny Karlsson, Lisa Hansson, Emma Persson (ej kvar), Filip Hansson (ej kvar), Aiman
Hamzeh, Nathalie Oltner, Emma Gunnarsson, Ylber Bajrami och Daniel Glantz-Persson.

Samarbetspartners 2016
Under 2016 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 2016:
Landskrona Stad – Fritid och Kultur – är både uppdragsgivare och finansiär till Cityidrotts
kärnverksamhet. Utöver det så har man ett väldigt gott samarbete kring olika arrangemang och
aktiviteter samt att dialogen parterna emellan är väldigt god.
Skåneidrotten – är en väldigt viktig samarbetspartner för Cityidrott, bl.a. håller man i och
finansierar många av dem ledarskapsutbildningar som Cityidrotts ungdomsledare genomgår.
Skåneidrotten och Cityidrott har utöver detta en hel del planer på ytterligare projekt tillsammans
under 2017.

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
sommarkollona på Ven men även kontinuerligt under året med priser och frukt. Dessutom
finansierade ICA Kvantum Landskrona merparten av arrangemanget Skol-Idol under hösten.
Under sommaren arrangerade Cityidrott tillsammans med ICA Kvantum Landskrona och LAB
även en tjejbuss till Tosselilla. 25 stycken tjejer fick möjligheten att följa med på resan. Buss T/R
från Landskrona till Tosselilla samt inträde och åkband ingick i resan. ICA Kvantum Landskrona
stöttade med hela kostnaden för bussen till och från Tosselilla vilket gjorde hela resan möjlig.
Emrahus – är en av Cityidrotts viktigaste partners under sommaren då man bl.a. har et tstort
samarbete kring Cityidrotts Sambacup.
SST Net – är en ny bekantskap under 2016 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 Pokéwaken runt Landskrona.

Januari
Fakta januari



70 deltagartillfällen
3 schemalagda idrottstimmar

Sammanfattning januari
Som vanligt ägnades den första tiden av året (4/1-8/1) åt att planera vårens aktiviteter samt
återuppta kontkaten med samarbetspartners efter juluppehållet. Man hade även en del möten för
att försöka säkra medel till sommarens sommarkollo samt så träffade man Särskolornas
gymnastiklärare flertalet gånger för att få ihop ett körschema för vårens samarbete.
Man inledde även ett djupare samarbete med Nya Seminarieskolan som på sikt förhoppningsvis
resulterar i ett välfungerande mätinstrument för att mäta effekterna som
ledarskapsutbildningarna har på ungdomsledarna i olika miljöer, om där sker någon form av
förändring helt enkelt (främst i attityder och inställning).
Cityidrott fortsatte också sin historiska utveckling genom att besöka Nya Seminarieskolan för att
berätta att Cityidrott numera även är öppen för årskurs 8 och 9. Man berättade om upplägget som
i stort innebar att man började med aktiviteter på måndagar och fredagar i Seminarieskolans
gymnastiksal. Fotboll på måndagar samt en s.k. öppen hall på fredagar. Den öppna hallen innebar
att man fick komma fritt mellan 15-17:00 och tillsammans komma fram till vad man vill göra. I
samband med fredagarna så gjorde Cityidrott dessutom om ett av förråden till en plats med tvspel, soffor och lite små häng där man kunde komma och bara ta det lugnt eller snacka om man
inte ville spela basket, fotboll, parkour osv.
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. 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 alla skolorna var med i Cityidrott under 2015 så berättade man bara lite kort om
Cityidrotts kärnverksamhet och la sedan fokus på att förklara hur man tänkte utveckla projektet
under 2016, bl.a. med ungdomsledare och årskurs 7-9. Västervångskolan fick lite mer detaljerad
information eftersom att 2016 är det första officiella året som skolan är med i Cityidrott även om
det smygstartades under hösten 2015.
Inskrivningar på de olika skolorna skedde som sagt under vecka 4 och 5, cirka 600 barn och
ungdomar blev medlemmar under dessa tio dagar där majoriteten kom från Dammhags-,
Västervångs- och Pilängskolan. I samband med inskrivningarna så fick barnen sina Cityidrotts tshirtar i den mån möjligt. Cityidrott hade förbeställt cirka 500 t-shirtar vilket vanligtvis är mer än
tillräckligt men antalet anmälningar under 2016 har sprängt alla tidigare rekord.
Här kommer ett axplock av vad Cityidrott deltog i under januarimånad:

Den 8 januari hade Cityidrott en planeringsdag tillsammans på Utmaningarnas Hus. Dagen
handlade enbart om verksamhetsplanering, värdegrundsarbete samt att sammansvetsa och få en
gemenskap i gruppen.
Den 13 januari träffade Cityidrott Torkild Strandberg i en diskussion kring sommarens
sommarkollo.
Den 13 januari träffade man Särskolornas gymnastiklärare för att sätta samman ett körschema
med aktiviteter för våren.
Den 14 januari träffade man Nya Seminarieskolan för att förankra och diskutera upplägget kring
ledarskapsutbildningarna för elever på skolan samt för att starta upp diskussionen kring ett
tydligt mätinstrument för att på sikt kunna mäta vilka effekter som ledarskapsutbildningarna har
på ungdomarna.
Den 19 januari tog Cityidrott emot ett stipendium från Sparbanksstiftelsen för sitt arbete med
sommarkollo. Medlen söktes tidigare under hösten med avsikt att användas för 2016års
sommarkollo.
Den 20 januari hade Cityidrott sin stora rastaktivitetsfinal. Under hösten tävlade klasser i två
skolor mot varandra i olika deltävlingar som ägde rum under rasterna där man som klass tjänade
in poäng. Vinnande klass från varje skola gick sedermera till den stora finalen. Grundsyftet med
satsning var framför allt att inspirera och uppmuntra rörelse och lek under rasterna. Vinnande
klass från Seminarieskolan fick en heldag på Busfabriken som pris.
Den 21 januari träffade Cityidrott tillsammans med ungdomsledarna ICA Kvantum Landskrona
för att söka stöd till ungdomsledarnas egna projekt, tre stycken fotbollsturneringar på sportlovet
där intäkterna gick till välgörenhet.
Den 22 januari träffade Cityidrott Sektion Fritid och Hyresgästföreningen för att hjälpa till lite
kring planeringen av föreningsmässan den 24 februari.
Den 25 januari hade Cityidrott ett möte med Västervångs fritidspersonal för att diskutera årets
samarbete samt vilka förväntningar man kunde ha på varandra.
Den 28-29 januari åkte representanter från Cityidrott till Stockholm för att delta i
planeringsdagarna inför Fryshusets Camp Connect sommaren 2016. Camp Connect är ett
ungdomsläger där 500 ungdomar från hela Sverige samlas och umgås. Cityidrotts syfte med
besökte var att se om lägret kunde tillföra Cityidrotts ungdomsledare ytterligare en dimension.

Februari
Fakta februari




2867 deltagartillfällen
67 schemalagda idrottstimmar
29 schemalagda timmar på sportlovet

Sammanfattning februari
I februari intensifierades arbetet med att förberedda inför ledarskapsutbildningarna, dessutom
inleddes också rekryteringsprocessen med att ta in nästa kull med ungdomsledare. För första
gången sen initiativet inleddes så satte Cityidrott ett tak på 10 ungdomar i en ledarskapsgrupp,
det innebar alltså att det fanns tio platser lediga. Man gick ut och informerade Nya
Seminarieskolans elever i årskurs 7 om möjligheten att bli ungdomsledare hos Cityidrott samt vad
det innebär. 22 ansökningar inkom vilket ledde till att man hade intervjuer med samtliga 22 för
att sedan ta in 10 stycken av dem. En väldigt intressant och givande process som inte minst visar
vilket enormt intresse och engagemang det finns bland ungdomar i staden.
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 återskapa förra årets Lagun med
förbättringar kring vissa aspekter.

I februari återupptog Cityidrott dessutom sitt samarbete med LAB som under hösten blev lidande
med tanke Cityidrotts insatser i flyktingmottagandet.
Här följer ett litet urval av möten osv. som Cityidrott deltog på under februari:
Den 1 februari sparkade 2016års Cityidrott igång med bordtennis och fotboll med sammanlagt 48
deltagartillfällen. Från och med måndagen den 1 februari 2016 så har Cityidrott sin verksamhet
igång med aktiviteter fram till vecka 52.
Den 1 februari träffade man ungdomsledarna på Biblioteket för att förberedda inför deras
välgörenhetsturnering i fotboll under sportlovet.
Den 5 februari träffade man representanter för Fritid där man diskuterade en mer regelbunden
strategi för bemötandet av ensamkommande barn samt vilken roll Cityidrott skulle spela.
Den 8 februari blev Cityidrotts verksamhetsberättelse för 2015 färdig och inlämnad.
Den 9 februari träffade Cityidrott Skåneidrotten för att diskutera igenom ledarskapsutbildningar,
arbetet med ensamkommande barn samt en ny satsning på nyanlända föräldrar via SFIundervisning.
Den 9 februari anställdes även Lisa Hansson på en timanställning för att kunna mäkta med
utvidgningen till Västervångskolan.
Den 10 februari var Cityidrott inbjudna som talare på Skåneidrottens integrationskonferens i
Landskrona. Skåneidrotten höll i 4 stycken integrationskonferenser utspridda över Skåne och
Cityidrott fick alltså äran att vara föreläsare i den som hölls här i Landskrona på Hotell Öresund.
Den 11 februari träffade man återigen ungdomsledarna för att arbeta med deras projektidé och
genomförande.
Den 15 februari deltog Cityidrott på Selma Lagerlöfs Gymnasiets handledarträff där man är en
regelbunden organisation för mottagare av praktikanter.
Den 16 februari åkte Cityidrott iväg med den segrande klassen från rastaktivitetsfinalen i januari.
Med buss tog man sig till Helsingborg och Busfabriken för en hel dags bus.
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 18 februari deltog Cityidrott på Albanoskolans andra allaktivitetsdag i Idrottshallen mellan
kl.9:30-12:00, återigen så höll man i friidrott.
Vecka 8 var det dags för årets första lov, sportlovet. Cityidrott hade följande aktiviteter under
sportlovsveckan:
Måndag 22/2 – Skridskoåkning i Ishallen samt aktiviteter i Seminarieskolans idrottshall.
Tisdag 23/2 – Skridskoåkning i ishallen samt två av dem tre fotbollsturneringar i Seminarieskolans
gymnastiksal. Detta var som sagt Cityidrotts duktiga ungdomsledare som gått från idé till
genomförande och där alla inkomster skulle gå till välgörenhet.
Onsdag 24/2 – Skridskouthyrning i ishallen samt den sist av dem tre fotbollsturneringarna som
Cityidrotts ungdomsledare anordnat. Under onsdagen deltog Cityidrott deesuotm på
Hyresgästföreningens idrottsmässa i Idrottshallen.
Torsdag 25/2 – Skridskoåkning i ishallen samt Cityidrotts och Landskrona Stads Hoppland med
sammanlagt 452 besökare på Puls Arena.
Fredag 26/2 – IS-Disco på utomhusisen kl. 15:00 – 19:00.
Det var fjärde året som Cityidrott hade ett uppblåsbart hoppland under sportlovet och man
märker att det är väldigt uppskattat, 452 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 1122 besökstillfällen, det är ungefär 225
besöksdeltagare per dag.
Ungdomsledarnas insats under sportlovet var en av årets höjdpunkter när man anordnade inte
mindre än tre fotbollsturneringar för ungdomar i Landskrona. Samtliga intäkter gick därefter till
välgörenhet. På bilden nedan ser ni när ungdomarna lämnar över checken på hela 4000 kronor till
Världens Barn.

Mars
Fakta mars




1882 deltagartillfällen
72 schemalagda idrottstimmar
9 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 (årskurs 4-6). 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. Man använde sig av
samma process både 2014 och 2015 vilket har varit ett bra och rättvist sätt att välja ut.
Utöver det så påbörjade man arbetet med sommarboden som Cityidrott skulle ha nere vid
skateparken Lagunen under sommarlovet. Där skulle man bl.a. kunna låna idrottsutrustning som
skateboard, fotboll, volleybollar, kubb osv. utan kostnad. Upplägget blev extremt populärt under
2015 och med ett par ändringar inför 2016 så hoppas Cityidrott på ett ännu bättre år. Bl.a. så har
man tagit kontakt med olika internetleverantörer för att kunna erbjuda gratis Wi-Fi nere vid
stranden. Den ordinarie verksamheten rullade på bra med fortsatt höga deltagarsiffror och
intresse.
Nedan följer ett axplock av dem mer intressanta mötena och händelserna som skedde under mars.
Den 2 mars träffade Cityidrott en representant för Världens Barn där man, tillsammans med
ungdomsledarna, räckte över checken på 4000 kronor som man samlat ihop i samband med
fotbollsturneringarna under sportlovsveckan.
Den 2 mars hade Cityidrott ett möte med Arbetsförmedlingen där man planerade vårens
workshops för ungdomsledarna.
Den 8-9 mars intervjuade Cityidrott samtliga 22 ungdomar som sökt till vårens
ledarskapsutbildningar. Veckan efter presenterade man vilka 10 som kommit med.
Den 11 mars träffade man organisationen Citadella som ville ha med Cityidrott på deras
föreningsmässa i Idrottshallen.

Vecka 12 (21-23/3) var det dags för påsklov och som vanligt fyllde Cityidrott dem tre dagarna
fram till skärtorsdagen med en massa aktiviteter.
Måndag 21/3 – Speldag på Puls Arena där man hade fotboll, schack, Wii-spel, Playstation osv.
Tisdag 22/3 – Papricaloppet anordnades under tisdagen och man hade gjort om loppet till en
hinderbana. Det nya upplägget föll väldigt väl ut och var väldigt uppskattat bland såväl barn som
föräldrar. Totalt hade man nästan 250 aktiva barn i själva loppen.
Onsdag 23/3 – Här anordnade Cityidrott en heldag ute i Viarp med ridning, teori samt lunch.
Parallellt med detta höll man även i den traditionella brännbollsturneringen för Landskronas
fritidshem (totalt 162 barn som deltog).
Den 30 mars var Cityidrott inbjudna att föreläsa om sin verksamhet för Skånes Föreningar.
Den 31 mars hade man styrgruppsmöte för Arvsfondsdelen av Cityidrotts verksamhet där man
bl.a. började diskutera hållbarheten i projekt och hur det skall kunna leva vidare när projekttiden
från Arvsfonden går ut 2017.

April
Fakta april



1506 deltagartillfällen
83 schemalagda idrottstimmar

Sammanfattning april
Förberedelserna inför sommarens kollo tog 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.
Den 6-7 april var Cityidrott på plats i Halmstad och representerade Landskrona Stad på
sportsmässan ”Sportfuturum” i Halmstad. Där gick man bl.a. igenom framtidens idrotter som
t.ex. parkour, spontanidrott och andra hälsotrender. Man diskuterade även hur kommuner kan
arbete mer effektivt och långsiktigt kring sin destinationsutveckling samt hur man med små medel
kan särskilja sig och erbjuda någonting annorlunda.
Den 13 mars hade man vårens första Workshop med Arbetsförmedlingen för ungdomsledarna.
Den 14 mars kom Arvfonden på besök, ett s.k. kontrollbesök som Cityidrott hade blivit
slumpmässigt utvald för. Det gav Cityidrott chansen att verkligen visa vad man har byggt upp
med hjälp av Arvsfondens medel och när mötet var slut efter drygt 3-4 timmar så åkte nöjda
representanter tillbaka till Stockholm. Väldigt positivt för Cityidrott med många lovord både för
verksamheten samt administrationen kring den.
Den 24 april deltog Cityidrott på familjemässan i Idrottshallen där man bl.a. hade provåkning av
swagways.
Den 26 april hade man en andra workshop tillsammans med Arbetsförmedlingen för
ungdomsledarna.
Den 27 april var man inbjudna som gästföreläsare till Landskrona BoIS nätverksträff där man
bl.a. berättade om samarbetet med BoIS och skolans dag på IP.
Den 27 april hade man en utbildning kring ledarskap/kompisar tillsammans med Skåneidrotten.
Utbildning är någonting som ungdomarna själva efterfrågat då man känner att det kan vara svårt
att vara ledare för kompisar eller barn i ungefär samma ålder.

Maj
Fakta maj



1031 deltagartillfällen
73 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 274 deltagartillfällen utspritt över 22 träffar under våren. Både Cityidrott och
Särskolorna var mycket nöjda med samarbetet och förhoppningsvis blir detta en återkommande
del av Cityidrotts verksamhet. Noterbart från hela processen är att flera av barnen från
Särskolorna har integrerats i Cityidrotts vanliga verksamhet, väldigt positivt menar vi. Vårens
schema för Särskolorna finns att ta del av som bilaga längst ner i rapporten.
I övrigt flöt den ordinarie verksamheten på bra under maj och besökssiffrorna fortsatte att vara
höga, framför allt med tanke på vilket fint väder som rådde. Oftast innebär det första fina vädret
en dip i Cityidrotts deltagartillfälle men inte i år.
Den 10 maj hade man vårens sista workshop med Arbetsförmedlingen för ungdomsledarna.
Den 12 maj hjälpte Cityidrott LAB att genomföra sitt 2 års jubileum.
Den 16 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 18 maj höll Cityidrott tillsammans med Skåneidrotten en utbildning i föreningslära för
ungdomsledarna.
Den 19 maj blev Cityidrott inbjudna till Helsingborg för att presentera sin verksamhet för
Helsingborgs Fritid samt för att diskutera olika arbetssätt för att nå ut till ungdomar med sin
verksamhet. Initiativtagare till detta var Helsingborgs Stad samt Skåneidrotten.
Den 19 maj deltog Cityidrott på Alléskolans öppna hus.
Den 20 maj höll Cityidrott en presentation för nämndeordförandena i Landskrona om sin
verksamhet samt problematiken man står inför i.o.m. att man är till 50 % bidragsberoende.
Den 22 maj var Cityidrott med och arrangerade skolans dag tillsammans med Landskrona BoIS i
samband med deras hemmamatch mot Höllviken.
Den 28 maj deltog Cityidrott i Sektion Fritids sommarfestival på Karlslundsområdet. Där hade
man med sig sin uppblåsbara fotbollsplan så att ungdomar och vuxna kunde spela lite fotboll samt
skjuta straffar mot en BoIS-målvakt i slutet av dagen.
Den 30-31 maj träffade Cityidrott samtliga barn som skulle följa med på sommarkollo samt deras
föräldrar för en informationsträff om kollona.

Juni
Fakta juni




737 deltagartillfällen
3,5 schemalagda idrottstimmar
9,5 schemalagda aktivitetstimmar under sommarlov

Sammanfattning juni
I juni hade vi 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 två av tre lägerveckor (sista veckan låg i juli), det ena
var ungdomsledarlägret (v.24) där samtliga tillgängliga ungdomsledare följde med för utbildning
blandat med teambuilding och roliga aktiviteter. Lägret hölls i Höjalen utanför Vittsjö och blev
mycket lyckat. Lägret var helt gratis för samtliga deltagare som en del i Arvsfondsprojektet. 19 av
28 ungdomsledare deltog på lägret. Av dem 9 som saknades hade 7 tyvärr redan åkt iväg på
semester med sina familjer, dem andra två saknades pga. sjukdom.
Det andra lägret som genomfördes (v.25) var det första av två sommarkollon för barn i årskurs 46. 19 barn följde med på resan (en saknades pga. magsjuka) över till Ven där man spenderade 4
dagar och tre nätter på Vens Camping och Stugby. Både detta och lägret i juli är 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
I juni byggdes även Lagunen nere vid skateparken upp, ett sommarhäng som under fjolåret blev
mycket populärt. Möjligheten att låna utrustning och material som parasoler, solstolar,
skateboardar, SUP-brädor, hjälmar, beachbollar, strandrack osv. var väldigt uppskattat under
2015 och Cityidrotts förhoppning är att ta det ett steg längre under 2016, bl.a. erbjuder man gratis
WiFi i hela området kring Lagunen.
Samtidigt som lägren fortgick så hade Cityidrott aktiviteter igång på ”hemmaplan” också, dels i
form av Lagunen men även andra aktiviteter som femkamp, beachfotboll, volleyboll, fotboll,
krabbfiske i Borstahusen, bangolf, osv.
Den 1 juni genomgick delar av Cityidrott en utbildning i havskajak och SUP-brädor för att kunna
erbjuda barn och ungdomar möjligheten att testa på Kommunens nyinköpta kajaker och SUPbrädor.
Den 2 juni träffade Cityidrott Skåneidrotten för att arbete fram en modell kring hur man vill
jobba med nyanlända föräldrar genom att utbilda dem i föreningslära samt visa upp Landskronas
föreningsliv för dem.
Den 2 juni träffade man alla ungdomsledare samt deras föräldrar för att informera om det
kommande lägret i Vittsjö.
Den 7 juni kom Cityidrotts container på plats vid Lagunen och arbetet med att bygga upp den
startade, Lagunens dörrar planerades att öppna den 20 juni.
Den 9 juni var Cityidrott med och arrangerade aktiviteter i samband med att Dammhagsparken
invigdes.
Den 11 juni hade Cityidrott tillsammans med Skåneidrotten utbildningen Plattformen för
ungdomsledarna.
Den 15-17 juni åkte delar av Cityidrotts personal på läger med ungdomsledarna till Vittsjö.
Resterande del av personalen förberedde Lagunen och inför sommarkollo nummer 1 samt hade
aktiviteter på hemmaplan. 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.

Man genomförde även två föreläsningar under lägret, en höll Cityidrott i om hur man som
person/kompis/ledare kan påverka andra att göra bra saker. Den andra höll en inhyrd föreläsare i
som handlade om kulturkrockar i det svenska samhället och hur man kan komma förbi dem. En
fullständig rapport av lägret är i skrivande stund pågående och kommer finnas att ta del av efter
sommaren.
Vecka 25 (20/6-23/6) var det dags för 2016års första sommarkollo där 19 av 20 deltagare dök upp
och en tyvärr inte kunde komma då hon hade fått magsjuka. Så 19 stycken barn och ungdomar, 4
ordinarie ledare från Cityidrott samt 2 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.
Den 20 juni öppnade Cityidrott Lagunen nere vid skateparken. Lagunen hade sedan öppet
måndag-fredag kl.10:00-16:00 (öppet ända till 18:00 på onsdagar) under 9 veckor framåt, dvs. till
den 19 augusti.
Den 29 juni arrangerade Cityidrott tillsammans med ICA Kvantum Landskrona och LAB en
tjejbuss till Tosselilla. 25 stycken tjejer (först till kvarn) fick möjligheten att anmäla sig till resan.
Buss T/R från Landskrona till Tosselilla samt inträde och åkband ingick i resan.

Juli
Fakta juli



1275 deltagartillfällen
36,5 schemalagda aktivitetstimmar under sommarlov

Även julimånad, som av tradition annars är ganska lugn, blev väldigt händelserik under 2016. Det
sparkade igång redan på fredagen den 1 juli med att den årliga Sambacupen kördes igång, i år med
lite annorlunda tappning. Man hade valt att ha turneringen på en fredag och två lördagar för att
så många som möjligt skulle ha chansen att delta. Draget blev också väldigt lyckat då man slog
rekord i både antal deltagande lag och spelare.
Som en del av Arvsfondsprojektet fick Cityidrott dessutom möjligheten att åka till Almedalen för
att se och lära sig 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. Någonting som
så klart gav enormt mycket i form av nya kontakter, ingångar och kunskap. Extra roligt var att
Cityidrotts verksamhet blev omnämnt på inte mindre än tre separata föreläsningar under veckan,
bl.a. av ICA Handlarnas Förbund under en föreläsning anordnad av Fryshuset. Man var
närvarande på Almedalsveckan från den 3-8 juli.
Fredagen den 1 juli sparkade första dagen av Cityidrotts årliga beachfotbollsturnering, Sambacup,
igång för åldern 9-12 år. Även den 2 juli och den 9 juli utspelades Sambacup fotboll för
ålderskategorierna 6-8 år, 16+ samt 13-15 år. Anledningen till att man lade Sambacupen under två
helger istället för en vecka var helt enkelt för att möjliggöra för fler att delta. Det visade sig också
ge resultat med nytt rekord i antal deltagare, 150 stycken.
I juli inleddes även Cityidrotts aktiviteter med anknytning till MUCF-medlen som Landskrona
Stad ansökt om tidigare under året. Pga. en utdragen process så kom beskedet om medlen relativt
sent men man hann ändå med att genomföra en hel del aktiviteter under sommaren (se bilaga 2 för
aktiviteter och deltagartillfällen). Under juli var dessutom planeringen inför Cityidrotts första
sommarkonsert nere på Halvmånen i full gång och i mitten av månaden skrevs avtalet på som
innebar att bandet Panetoz kom till Landskrona som huvudakt i augusti.
Vecka 29, den 18-22 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 20 deltagare varje dag och ett gott samarbete
med Landskrona Simsällskap.

Sommarens sista kollo genomfördes också i juli, den 25-28. Lägret riktade sig precis som vanligt
till årskurserna 4-6 och 18 barn följde med på resan, en saknades pga. sjukdom och en pga. sent
inplanerad familjesemester. Även detta sommarkollo ägde rum på Ven där man spenderade 4
dagar och tre nätter på Vens Camping och Stugby.
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).
Den 13 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 27 stycken ungdomar.
Den 15 juli arrangerade Cityidrott Landskronas största vattenkrig på Halvmånen med 100
deltagare.
Den 22 juli arrangerade Cityidrott Landskronas första Pokéwalk där man samlades vid Lagunen
och tillsammans med 92 andra deltagare gick runt i Landskrona och letade efter Pokémons. SST
Net hade försett Cityidrott med ett portabelt Wi-Fi vilket gjorde att alla ungdomar kunde spela
genom att logga in på Cityidrotts nät. I lite mer än två timmar gick man runt till olika platser i
Landskrona och samlade in så många Pokémons som möjligt, ett väldigt uppskattat inslag.

Augusti
Fakta augusti



2033 deltagartillfällen
36 schemalagda idrottstimmar

Augusti blev utan tvekan höjdpunkten på en mycket händelserik sommar då man framför allt
genomförde en sommarkonsert nere på Halvmånen vid Lagunen. Torsdagen den 11 augusti
byggde Cityidrott upp scen, backstage loge osv. på området vid Lagunen och halvmånen. Klockan
17:00 steg den lokala Dj:n Petter Frisk upp på scen och värmde upp publiken med välkända toner
innan huvudakten, gruppen Panetoz, gjorde entré strax efter kl.18:00. En publik på cirka 1500
personer (familjer och ungdomar) hade samlats och med vädergudarna på Cityidrotts sida så blev
det en fantastisk kväll som uppskattades väldigt mycket av besökarna.
Från kl.12:00 hade man dessutom byggt upp ett uppblåsbart hoppland med massa olika roliga
hinderbanor, hoppborgar, rutschkanor osv. som kunde utnyttjas av barn och ungdomar hela
vägen fram till kl.17:00.
Cityidrotts Lagunen var också den öppen i augusti, hela vägen fram till skolstarten. Man hade
t.o.m. öppet två dagar längre så att man stängde på fredagen den 19 augusti (skolan startade den
17/8). När skolan startade så återupptogs Cityidrotts vanliga schemalagda aktiviteter med start
från vecka 35.
Förutom sommarkonserten så hände det som vanligt en hel del under augusti, här följer ett
axplock från det:
Den 3 augusti åkte Cityidrott på utflykt till Halmstads äventyrsland med 16 stycken barn och
ungdomar.
Under hela v.32 (8-12 augusti) genomförde Cityidrott sin OS-vecka (parallellt med OS i Rio) där
man fick möjlighet att tävla i fem olika grenar under veckan. Dem fem grenarna var rodd,
simning, bangolf, boule och friidrott.
Den 15 augusti åkte Cityidrott iväg med 11 stycken ungdomar på sommarens andra fisketur.
Den 26 augusti genomförde Cityidrott en planeringsdag där man dels utvärderade hela sommaren
men även planerade resterande delen av hösten.
Den 31 augusti hade man sin första träff någonsin med Scoutföreningen i Landskrona.
Sammanlagt testade cirka 25 ungdomar på att delta i en vanlig scoutträff nere på Halvmånen,
någonting som resulterade i att hela 8 stycken blev medlemmar.

September
Fakta september



1088 deltagartillfällen
68 schemalagda idrottstimmar

I september inleddes planeringen inför Skol-Idol, en musik- och danstävling som Cityidrott
började arrangera 2015 ihop med Dammhagskolans IF och Dammhagskolans Fritidsverksamhet.
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 fyra skolor som slutligen gett klartecken. De fyra olika
tillfällen hålls under oktober månad.
I september inleddes dessutom ett fördjupat samarbete med Landskrona Simsällskap som innebar
att Cityidrotts ungdomsledare fick förfrågan att göra praktik på Simskolan och i förlängningen
även börja arbeta där. Fyra stycken ungdomsledare nappade varav tre tillslut började arbeta som
timanställda.
Under månaden gick Cityidrott dessutom ut med en ny ansökningsperiod för att bli
ungdomsledare men på ett lite annorlunda vis. Tidigare hade man varit ute och informerat i
klassrummen men eftersom att spontanansökningarna hade varit så många under vår och sommar
så beslutade man sig för att endast informera via affischer samt via sociala medier. Resultatet blev
väldigt bra med hela 25 ansökningar som kom till en informationsdag, av dem 25 så antogs 15
stycken till den nya gruppen.
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 2 september träffade Cityidrott Viarps Kör och Ridklubb samt Skånes Ridsports Förbund
och projektet ”Hästkrafter utan gränser” för att försöka åstadkomma ett nytt projekt riktat mot
främst nyanlända barn och ungdomar. Resultatet blev en 8 veckors ridskola för nyanlända barn
och ungdomar under starten av 2017.
Den 9 september föreläste Cityidrott om sin verksamhet och nycklar till lyckade möten mellan
människor för en mängd olika Ridsports föreningar samt Skånes Ridsports Förbund nere i
Flyinge.
Den 17 september ställde Cityidrott ut samt informerade om sin verksamhet på Stadshuset i
samband med 40 årsjubiléet.
Den 17 september åkte Cityidrott, tillsammans med alla sina ungdomsledare, till Liseberg som ett
stort tack för att ungdomarna ställt upp helt ideellt under olika event och arrangemang, bl.a. hela
dagen under hopplandet på stranden och sommarkonserten samt Cityidrotts sommarkollo.
Den 20 september träffade Cityidrott IM (Individuell Människohjälp) och Skåneidrotten för att
diskutera ett tilltänkt projekt riktat mot familjehemsplacerade barn och ungdomar. Resultatet för
Cityidrotts del blev att ungdomsledare hjälpte till i projektet lite som ledsagare och understöd till
både ledare för idrottsföreningar men framför allt för barnen och ungdomarna.
Den 22 september höll Cityidrott i en aktivitetsdag för årskurs 7-9 på Seminarieskolan.
Aktiviteten var såpaboll där man delade upp eleverna i olika lag och spelade en turnering under
förmiddagen.
Den 29 september skickade Cityidrott in sin årliga redovisning samt fortsättningsansökan till
Allmänna Arvsfonden (finns att ta del av på begäran). 2017 är sista året som Cityidrott får medel
(cirka 1 miljon kronor/år) från Arvsfonden.

Oktober
Fakta oktober



1183 deltagartillfällen
81 schemalagda idrottstimmar

I oktober sammanfattades och sammanställdes sommarens extra aktiviteter via MUCF medlen
och skickades 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.
Även under oktober så fortsatte Cityidrotts ordinarie verksamhet som vanligt med aktiviteter på
eftermiddagen varje måndag-fredag.
Cityidrott hade dessutom auditions till Skol-Idol under oktober på dem fyra följande platserna:
Måndag 17/10 – Västervångskolans Aula kl.15:00-17:00
Torsdag 20/10 – Alléskolan kl.15:00-17:00
Onsdag 26/10 – Seminarieskolans Aula kl.15:00-17:00
Torsdag 27/10 – Dammhagskolans Aula kl.15:00-17:00
Sammanlagt kom 200 elever på dem fyra auditiontillfällena varav 12 stycken (10 bidrag/nummer)
tog sig till den stora finalen i idrottshallen vid Karlslund.
Den 14-15 oktober var Cityidrott utställare på företagsmässan i Landskrona.
Den 25 oktober hade Cityidrott en utbildning tillsammans med Skåneidrotten för en grupp av
ungdomsledare. Utbildningen kallas för kompis/ledar-utbildningen och tar bl.a. upp svårigheterna
som kan uppstå i samband med att vara ledare för kompisar, barn och ungdomar i samma ålder
som en själv eller barn och ungdomar som är småsyskon till bekanta eller kompisar. En utbildning
som ungdomarna själva utfrågade i samband med en utvärdering för några år sedan.

November
Fakta november




2523 deltagartillfällen
98 schemalagda idrottstimmar
20 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, 31/10, 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 50 lag och 100 unika barn och ungdomar upp i kvalturneringarna
under måndagen. Från varje kvalturnering gick två lag vidare till finalen i Seminarieskolans
idrottshall på onsdagen den 2/11.
Tisdagen den 1 november arrangerades årets andra Papricalopp tillsammans med ICA Kvantum
Landskrona. Loppet arrangerades precis som vanligt numera, bakom ICA Kvantums butik på
gräset mellan butiken och tågspåren. Man behöll det uppskattade konceptet med hinderbana och
byggde vidare på det med fler hinder samt en 10 meters uppblåsbar hinderbana på upploppet.
Som kringarrangemang hade man bl.a. spökmemory där man gick in i ett tält och fick vända på
brickor för att försöka hitta två likadana för att vinna ett pris. På plats fanns även
räddningstjänsten med diverse bilar som besökarna fick titta in i och lära sig mer om samtidigt
som man kunde lär sig att kväva en eld. Upplägget var väldigt uppskattat bland såväl barn som
föräldrar och totalt hade man 240 aktiva barn i själva loppen.
Onsdagen den 2 november hade Cityidrott den stora FIFA 17-finalen i Seminarieskolans
idrottshall, 8 lag hade kvalificerat sig från kvalomgångarna under måndagen.

Torsdagen den 3/11 hade Cityidrott sin traditionella spökrunda men i en helt ny miljö. Man hade
fått äran att låna Björnes Magasins lokaler på gamla kyrkogatan 4 och omvandlade dem till en
spökrunda om grevar, spöken, elaka häxor osv. Med hjälp från Event koordinator linjen i
Landskrona samt Cityidrotts duktiga ungdomsledare så blandade man dockor med livslevande,
utspökade människor i spöklika ateljéer, läkarrum och andra mer eller mindre skräckinjagande
utrymmen. Spökrundan delades upp i två olika besöksperioder, kl.12:00-15:00 fick Landskronas
fritidsverksamheter besöka spökrundan och mellan 16:00-19:00 var det öppet för allmänheten.
Totalt hade man 368 besökare under spökrundan.
Den 7 november föreläste dessutom Cityidrott för en delegation från Holland som var på ett
studiebesök i Landskrona, främst riktat mot skolvärlden men dem var även intresserade av
Cityidrotts arbete och samarbete med skolorna i Landskrona.
Den 8 november hade Cityidrott ett studiebesök från Malmö Stad och MISO, paraplyorganisation
för idrottsföreningar i Malmö (motsvarigheten till LISA), där man föreläste om sin verksamhet.
Den 9 november träffade Cityidrott den nya gruppen av ungdomsledare för en första föreläsning
om innebörden och kraven som ställs på en ungdomsledare i Cityidrott.
Den 16 november hölls den första träningen för finalisterna inför Skol-Idol.
Den 17 november träffade Cityidrott Landskronas Camping för ett första möte kring ett eventuellt
samarbete under 2017.
Den 25 november träffade Cityidrott en kommunrepresentant och berättade om sin verksamhet
som en del av kommunens ansökan till Sveriges föreningsvänligaste kommun.

December
Fakta december




1694 deltagartillfällen
Skol-Idol – 1200 åskådare, 12 finaldeltagare, 200 auditions under hösten
42 schemalagda idrottstimmar

Årets sista månad blev också fullspäckad med en massa olika arrangemang och tävlingar. Den 13
december avgjordes finalen i Skol-Idol i idrottshallen vid Karlslund där 10 bidrag gjorde upp om
slutsegern framför en publik på 1000 personer. Efter en mycket jämn och dramatisk final där alla
10 bidrag gjorde sitt bästa framträdande i just finalen så tog Tindra från Västervång tillslut hem
segern.
En annan stor händelse under december var att Cityidrott blev utvalt som ett av 50 projekt
(Arvsfondsprojekt) i Sverige att representera Arvsfonden i deras marknadsföring utåt. Det innebar
bl.a. att man åkte upp till Stockholm den 15 december och spelade in en kort informationsfilm om
Cityidrott samt att man intervjuades till en pappersbilaga som kom ut med Dagens Nyheter på
Nyårsafton (se bilaga 3).
Utöver dem två stora händelserna så startade Cityidrott dessutom sin Snapchats-julkalender.
Varje dag med start den 1 december fram t.o.m. den 22 december (ej lördagar-söndagar) hade
Cityidrott sin Snapchats-kalender. Tävlingen var en blandning 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 enormt uppskattade och Cityidrotts Snapchat-följe gick från
cirka 100 till närmare 400 under decembermånad.
Utöver dessa tre större arrangemang så hände där även en hel del annat under årets sista månad,
här kommer ett axplock från dessa:
Den 1 december hade Cityidrott tillsammans med Skåneidrotten en utbildning i Feedback för
ungdomsledarna. Både hur man ger konstruktiv kritik men även hur man tar emot och förmedlar
det på ett bra sätt.

Den 9 december fick Cityidrott besked från Arvsfonden om att fortsättningsansökan för år 3 av
Arvsfondsprojektet blev beviljat. Alltså att projektet fick klartecken för sin budget och plan för
det tredje och sista året.
Den 9 december hade Cityidrott ett studiebesök från Svalövs fritidschef där man först hade en
föreläsning om verksamheten innan man gjorde ett besök på en av Cityidrotts aktiviteter.
Den 17 december hade Cityidrott tillsammans med Skåneidrotten den första utbildningen för den
nyaste ungdomsledargruppen. Utbildningen var Plattformen light som är en grundläggande
utbildning kring ledarskap riktat mot barn och ungdomar mellan 6-12år.
Den 29 december åkte Cityidrott iväg med årets Cityidrottare och spelade Laserdome i
Helsingborg. Priset som årets Cityidrottare ges till dem barn och ungdomar som under året visat
en stor utveckling, varit en god kamrat, visat god inställning eller allmänt varit en god förebild för
andra. Utmärkelsen tar ingen hänsyn till individuella prestationer inom någon idrott utan det är
dem mjuka värdena som premieras.
Den 30 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.
Nedan ser man hur aktivitetsplanen såg ut i samarbetet med Särskolorna under våren 2016.
Grupperna har Cityidrott tillsammans med Särskolornas gymnastiklärare delat in baserat på
motorisk förmåga, socialkapacitet osv. Sedan har aktiviteterna anpassats efter grupperna, dvs. att
alla grupper inte har haft samma aktiviteter utan man har tagit hänsyn till olika faktorer för att
skapa så roliga och givande aktiviteter som möjligt för barnen.

GRUPP 1 – TUS/TUR
AKTIVITET

DATUM

TID

PLATS

RIDNING

4 mars

9:00 – 10:30

Landskrona Ridklubb

GYM/BADMINTON

18 mars

9:00 – 10:30

Puls Arena

BOWLING

8 april

9:45 – 10:45

Curla.nu

RIDNING

22 april

9:00 – 10:30

Landskrona ridklubb

BANGOLF

20 maj

9:00 – 10:30

Bangolfens
utomhusbanor vid
citadellet

GRUPP 2 – TUT/GYS INDIVIDUELLA PROGRAM

AKTIVITET

DATUM

TID

PLATS

BOWLING

4 mars

9:45 – 10:45

Curla.nu

BADMINTON

18 mars

9:00 – 10:30

Puls Arena

RIDNING

8 April

9:00 – 10:30

Landskrona Ridklubb

BANGOLF

22 april

9:00 – 10:30

Bangolfens
utomhusbanor vid
citadellet

RIDNING

20 maj

9:00 – 10:30

Landskrona Ridklubb

GRUPP 3 – KARSLUND

AKTIVITET

DATUM

TID

PLATS

RIDNING

11 mars

9:00 – 10:30

Landskrona ridklubb

SKRIDSKO

1 april

9:00 – 10:30

Ishallen

HINDERBANA

15 April

9:00 – 10:30

Puls Arena

BOWLING

29 April

9:45 – 10:45

Curla.nu

RIDNING

13 maj

9:00 – 10:30

Landskrona Ridklubb

MOTORIK & MUSIK

27 maj

9:00 – 10:30

Puls Arena

GRUPP 4 - VV/GYS NATIONELLA PROGRAM

AKTIVITET

DATUM

TID

PLATS

BOWLING

11 mars

9:45 – 10:45

Curla.nu

SKRIDSKO

1 april

9:00 – 10:30

Ishallen

CURLING

15 april

9:00 – 10:30

Curla.nu

RIDNING

29 april

9:00 – 10:30

Landskrona Ridklubb

GYM

13 maj

9:00 – 10:30

Actic Gym

RIDNING

27 maj

9:00 – 10:30

Landskrona Ridklubb

Bilaga 2.

Extra sommarlovsaktiviteter 2016
Datum

Aktivitet

Tjejer

Killar

Totalt antal

11/7-2016

Vattensporter

5

8

13

13/7-2016

Fisketur 1

8

19

27

15/7-2016

Vattenkrig

52

46

98

8

8

16

7
9
9
7
23

6
10
9
8
28

13
19
18
15
51

9

7

16

1
1
1
1
1
63

0
0
0
3
0
75

1
1
1
4
1
138

135

120

255

18/7-2016
19/7-2016
20/7-2016
21/7-2016
22/7-2016
1/8-2016

Sim- och badvecka
Sim- och badvecka
Sim- och badvecka
Sim- och badvecka
Sim- och badvecka
Vattensporter

3/8-2016
8/8-2016
9/8-2016
10/8-2016
11/8-2016
12/8-2016
11/8-2016
11/8-2016

Halmstads Äventyrsland
OS-vecka
OS-vecka
OS-vecka
OS-vecka
OS-vecka
Vattensporter
Hopp- och aktivitetsland

11/8-2016

Sommarkonsert

700

650

1350

15/8-2016

Fisketur 2
Sammanlagda besök

4
1044

7
1004

11
2048

Kommentar
36 barn och ungdomar var anmälda (fullt)men ett bortfall på 9 stycken
under själva genomförandet pga. diverse olika anledningar som att
man inte kunde, försovit sig osv. (24 killar och 12 tjejer föranmälda)
Under simveckan var det fullt samtliga dagar, dvs. 25 anmälda varje
dag dock dök alla inte upp som anmält sig.

26 barn och ungdomar var anmälda till Halmstads Äventyrsland
+ reserver men hela 10 stycken av dessa dök inte upp under själva
dagen.

Svårt att uppskatta exakt antal men på ett ungefär cirka
250 unika besökare
Väldigt svårt att uppskatta siffrorna här utan en ordentlig entre,
uppskattningsvis mellan 1200-1500 personer enligt olika uppgifter

Bilaga 3.
Länk till Arvsfondens bilaga(bilden är förstasidan):
http://www.arvsfonden.se/sites/default/files/page_documents/ideer_som_blir_verklighet_ti
dning_arvsfonden_0.pdf

