
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Om föreningen Örebro Skateboard – verksamhetsidé 
Örebro skateboard odlar den välkomnande kultur som skateboard förknippas med och som 
kan utövas över ålders-, språk-, kultur- och könsgränser. Föreningen erbjuder organiserad 
skateboardåkning på ändamålsenliga platser och lokaler. Vi är en mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna i Örebro. Vi organiserar olika typer av aktiviteter för att välkomna alla i 
föreningen. För att locka nya medlemmar lär vi ut grunder i åkning samt lånar ut material. Vi 
arbetar för att vara positiva förebilder för barn och ungdomar, framförallt genom att ta aktiv 
ställning mot rasism, sexism, ålderism, homo- bi- och transfobi, funkofobi, islamofobi, droger 
och våld.  
 
Föreningens arbete rymmer flera sociala dimensioner. Föreningens anställda, ledare och 
ideella medlemmar arrangerade i verksamheten skapar trygghet för utövarna på vardaglig 
basis genom närvaro i skateparkerna. Dessutom finns en naturlig vuxennärvaro på 
föreningens anläggningar, något som borgar för trygga åkmiljöer.  
 
Under året har vi arbetat med fokusområdena socialt ansvarstagande och 
verksamhetsutveckling.  

Jämställdhet, mångfald och inkludering  
Föreningen har följt den upprättade jämställdhetspolicyn och verkat för att stärka 
jämställdheten på alla plan i verksamhet och representation vad gäller kommunikation utåt, 
ledare och förtroendeposter. Jämställdhet är en förutsättning för att kunna växa som 
förening och skapa en attraktiv skateboardscen i Örebro. Vi arbetar därför proaktivt för att 
göra det attraktivt för underrepresenterade grupper att åka skateboard, främst genom riktade 
insatser. All verksamhet för nybörjare är jämställdhetssatsningar.  

Återväxt 
Föreningen arbetar med att fånga upp intresserade med uppsökande verksamheter i 
idrottssvaga områden, i samverkan med skolor, fritidsgårdar samt genom uppvisningar och 
genom att erbjuda skateskolor för såväl nybörjare samt mer vana åkare.  

Vidare fokus 
- Örebro skateboard ser till skateboardåkares bästa på de ytor som delas med andra 

verksamheter, men erbjuder samtidigt alla som vill, att låna utrustning.  
- Örebro skateboard sätter Örebro på skateboardkartan genom att ta väl hand om 

skateparken och Brädcentralen, bedriva välskött verksamhet samt bidra till 
skateboardens goda renommé i staden.  

- Örebro skateboard har daglig öppen verksamhet och träning för föreningens 
medlemmar.  

 



 
 

Socialt ansvar  
Att vi finns på plats varje dag och är öppna för både medlemmar och ickemedlemmar.  
Vi har en ständig samverkan med Fältassistenterna, Polisen och Ordningsvakterna som 
arbetar under samverkan av City Örebro och Örebro Kommun. Dessutom har Örebro 
Skateboards samverkan med ÖBO fallit väl ut i målsättningen  

- att med närheten till områdena i Centrum och Södermalm skapa samhörighet för 
dessa områdens barn och unga främst men även för vuxna och äldre.  

- att med Skateboardens enkelhet och förutsättningslösa ramar; öppenheten, frihet 
och tillgänglighet till skateparken och omgivande miljö; ge tillfälle till lustfylld rörelse, 
stärka självförtroende, skapa integration, samhörighet, ansvarstagande för sig själva 
och sin omgivning. 

 

Örebro Skateboard – Rapport från styrelsen 
Styrelsen för Föreningen Örebro Skateboard avger härmed följande verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2020.  

Styrelsen har under 2020 bestått av:  
Tobias Barth (ordförande), David Bååth, David Olsson, Edwin Nutti, Jack Nylander, Johan 
Forsberg, Kristian Dyrvik, Kristoffer Eriksson, Liv-Emanuelle Söderberg (frånträdde 
2020-03-24). 
Ständigt adjungerade har varit Daniel Nätterdal, Daniel Schön. 
Under mandatperioden har styrelsen genomfört 9 protokollförda styrelsemöten.  
 

Revisor 

Ben Simmons. 
 

Ekonomisk Redovisning 

Lisa Jansson RF-SISU Örebros redovisningstjänst. 
 
Antal medlemmar 2020 

Föreningen har 1387 medlemmar. 23% tjejer/kvinnor. Det innebär att vi inte bara bibehållit 
utan även utökat andel med tre procentenheter jämfört förra året, vilket är mycket bra 
beaktat att skolsamarbetena på grund av Covid-19 inte kunnat genomföras i samma 
utsträckning.  
 

Samarbetspartner under 2020 

Bastard Burger; Caparol; City Örebro; e-on; Fritidsgårdssamarbete med Trädet i 
Brickebacken, Varberga och Vivalla; Gustavsviks Camping; Kiosk Skateshop; Konstprojekt 
Oskarsparken; Lov i Örebro; Partnerskap VOX och Idrottsskolan -  mobila miniskaterampen i 



 
 
Voxparken; RF-SISU Örebro; Skate Out; Stiftelsen Activa; Sveriges Skateboardförbund; 
Transammans; ÖBO; Örebro kommun. 
 

Sveriges Skateboardförbund  

Rapport från Sveriges skateboardförbunds årsstämma: Vår föreståndare Daniel Nätterdal 
har valts in i styrelsen och Örebro Skateboards motion om bildandet av ett länsförbund 
röstades igenom. Vi kommer nu att börja arbetet med att organisera skateboard i hela 
Örebro län. 
 

Nomineringar & Priser  

Danne & Danne nominerade av Örebrogalan till årets idrottsledare.  
 
Personal 

Under året har personalen utgjorts av 2 heltider, 1 deltid och 22 tim-arvoderade ledare samt 
12 sommarjobbare. Totalt har det utförts 7399 arbetstimmar i föreningens regi. 

Anställda 
● Daniel Nätterdal, föreståndare, heltid. 2016h 
● Daniel Schön, verksamhetsledare, heltid (barnledig augusti - december). 1168h. 
● Kristoffer Eriksson april - juni halvtid 240h. 

Arbetsträning 
● Wilson Pettersson, 15h i veckan, via Stiftelsen Activa, 27 augusti - december 285h.  

Arvoderade ledare 

● 22 ledare som sammanlagt har gjort 2250h.  

Sommarjobbare 

● 12 Sommarjobbare anställda av Örebro Kommun, (3 perioder med 4 personer i 3 
veckor med 40h/veckan) 1440h.  
 

Covid-19 

Örebro Skateboards verksamhet har påverkats av pandemin: Skolsamarbeten har uteblivit, 
Inga skateresor, Inga nationella tävlingar. Ingen lägerverksamhet förutom Girl Skate Camp. 
Under perioder har vi inte haft någon verksamhet för 15 år och äldre. Projektet Säkra 
Idrottsmiljöer i samverkan med RF-SISU som vi påbörjade under vårterminen har fått skjutas 
på framtiden. 
 
Föreningen har hållit sig uppdaterad om riktlinjerna och arbetat löpande med att 
kommunicera förhållningsregler för säker skateboardåkning under pandemin.  
Trots allt detta har föreningen vuxit. Vi konstaterar att skateboard är en hälsofaktor och att 
föreningen har utgjort en viktig och livskraftig resurs för folkhälsan under pandemin.   

https://www.facebook.com/orebroskateboard/posts/2813939372170983?__cft__[0]=AZW0r45oGw50Z-px_KDf7sIuxp-OH7m3W8N-GQevjqOYpvej8C5oiMSBJBDlg3JNlD0MzL4XfzkHnLBlxXU2pX79WV29Q9Fasm5YBQjBxofW4dKNQk6bzYhd0Wv3e7hUZZqHCqN2dO5iGSy5TVPwqhIuR_lITGR-j25czxLeLwQsVIoGrDAuqcKJ6Qqk3mChEK-53O9OKgBRcao_YRH1n1N2l3THVCe8RG2Qz7GWkqKXA3rYhZYJyJ1oRldiIxL59ys&__tn__=%2CO%2CP-R


 
 

År 2020 i korthet 
Skate-incheckningar 

Örebro Skateboard hade 2257 incheckningar på vårhalvåret och 3400 incheckningar på 
hösthalvåret. Totalt under året: 5657 inchecknigar.  
 

Barn- och ungdomsarbete 

Föreningens huvudfokus är att bedriva Skateboardverksamhet. Vi strävar efter att ge barn 
och ungdomar en aktiv och meningsfull fritid, samt att vara en öppen och välkomnande 
förening där alla känner sig sedda och välkomna. Vi har under året arbetat med att stärka 
återväxten av skateboardåkare genom flera riktade aktiviteter till nybörjare. Exempelvis 
erbjuds låneutrustning i både park såväl som inomhuslokal, dessutom bistår föreningen med 
att coacha nybörjare. Vi har även haft prova-på-skate alla dagar i Skateparken samt tisdagar 
och torsdagar i Tybble. Vi samverkar med fritidsgårdar för att få fler att lära sig åka 
skateboard. Under året har Brickebacken, Varberga och Vivalla fritidsgårdar haft 
återkommande besök hos oss.  
 
Skateboardskola 

Föreningen har anordnat skateboardskola på löpande basis, under såväl vår- som 
hösttermin, med både nybörjar- och fortsättningsgrupper. Skateboardskola erbjuds barn från 
7 år och uppåt, men även yngre barn har tagit del av skateskolorna (då bistådda av 
medföljande föräldrar). Här lärs grunderna i skateboard ut, inklusive hur en åker i en 
skatepark på ett säkert sätt tillsammans med andra. Skateboardskolan var på vårterminen 
så fullbelagda att en extra grupp fick skapas. Under året har föreningen genomför 19st 
skateskolekurser för totalt 166 deltagare.  
 

● Skateskola Period 1 Tisdagar (5 veckor) - start vecka 5 
● Skateskola Period 1 Lördagar (5 veckor) - start vecka 5 
● Skateskola Sportlov Nybörjare (5 dagar) - vecka 8 
● Skateskola Sportlov Fortsättning (5 dagar) - vecka 8 
● Skateskola Vuxna Nybörjare (2 dagar) - vecka 11 
● Skateskola Period 2 Tisdagar (5 veckor) - start vecka 12 
● Skateskola Period 2 Lördagar (5 veckor) - start vecka 12 
● Skateskola Påsklov Nybörjare/Fortsättning - vecka 15 
● Skateskola Period 3 Tisdagar - start vecka 18 
● Skateskola Period 3 Lördagar - start vecka 18 
● Skateskola Period 3 Lördagar EXTRA, grupp 2 - start vecka 18 
● Skateskola Sommarlov Nybörjare (5 dagar) - vecka 26 
● Skateskola Sommarlov Fortsättning (5 dagar) - vecka 26 
● Skateskola Sommarlov Nybörjare (5 dagar) - vecka 27 
● Skateskola Sommarlov Fortsättning (5 dagar) - vecka 27 
● Skateskola Sommarlov Nybörjare/Fortsättning (5 dagar) - vecka 32 
● Skateskola Sommarlov Nybörjare/Fortsättning (5 dagar) - vecka 33 
● Skateskola Period 4 Tisdagar (5 veckor) - start vecka 37 
● Skateskola Period 4 Lördagar (5 veckor) - start vecka 37 
● Skateskola Period 5 Onsdagar (5 veckor) - start vecka 46 



 
 
 

Nya Brädcentralen 

Den 16 februari firade nya brädcentralen ett år och lockade stora mängder deltagare med 
tårta och gratis åkning för medlemmar. Inomhusanläggning som uppfördes under 2019 i 
lokalerna på Södra Grev Rosengatan 35 (CV-området) har vidareutvecklats under 2020 och 
vi har ytterligare anpassat lokalen för nybörjare genom anpassade hinder och ramper. 
Lokalen är på 650 kvm och består av förutom skatedel, reception/kiosk, chillarea, förråd och 
kontor. Föreningen får ett förstärkt föreningsstöd från Örebro kommun som täcker delar av 
kostnaderna.  
 

Örebro Skatepark 

Föreningen har funnits på plats varje dag April - Sept, Vi har vårdat parken med daglig 
städning impregnering samt omfattande spricklagning. Tack vare samverkansavtal med 
ÖBO och bidrag från “Lov i Örebro” kunde föreningen erbjuda gratis utlåning av brädor, 
hjälmar och skydd hela sommaren i skateparken. Vi hade även ledare i gula ledartröjor på 
ytan som coachade nybörjare. Under sommaren hade vi över 800 utlåningar.  

Utveckling av nya Skatemiljöer 
 

Tybble Plaza, Örebro 

Vi har deltagit i projekt Tybble Hjullek för att utveckla miljön kring Tybble. Vi har deltagit 
genom att ta fram ritningarna och genomföra själva byggnationen av skateboarddelen av 
vad vi benämner som Tybble Plaza. 
 
Brickebacken Miniskatepark, Örebro 

Inför omformningen av Brickebacken centrum och Saxonparken har föreningen engagerat 
sig i projektet för att det ska bygga något skatebart. I slutet av maj kunde föreningen stolt 
presentera Örebros nya mini-skatepark! - på gamla basketplanen invid Brickebackens 
centrum. Vid öppnandet genomfördes en skate-aktivitet med Brickebackens skola och 
därefter överlämnades fem skateboards och kompletta skydd till Fritidsgården Trädet. Med 
stöd av  RF-SISU Örebro i projektet Idrottsvaga områden.  
 

Kumlaby, Kumla 

Vi har tecknat ett nyttjandeavtal med Kumla kommun för att kunna göra verksamhet på 
Kumlaby-ytan. Vi kommer att göra viss förbättring av ytan.  Ett mindre bidrag har utgått från 
Kumla Kommun och RF-SISU Örebro i projektet Idrottsvaga områden.  
 



 
 

Popup-skate Oskarsparken, Manillagatan, Örebro 

Vi byggde upp en konstnärlig skateboardbana i streetmiljö som stod uppe juni - september. 
På invigningsdagen genomförde vi prova-på-åkning och konstmålning av skateboards som 
ställdes ut i entrén till parken. Vårt deltagande genomfördes med stöd från Örebro Kommun 
Allmänkultur. 
 

Mobil miniramp  

Vi fick minirampstöd från Sveriges Skateboardförbund. Den hade premiär i Juni och stod 
uppställd i bland annat Odensbacken. I Voxparken var den mycket uppskatad och 
samarbete skedde med Partnerskap VOX och Idrottsskolan. 
 

Vertramp  

Den legendariska och enorma vertrampen Eurocana har inköpts från Rättvik. Rampen 
byggdes på 80-talet för ett skateläger som världens då största skateboardåkare från USA 
besökte under flera år. Vi har letat efter en plats att ställa den på och har pågående dialog 
med ÖBO och Örebro Kommun.  
 

Övriga aktiviteter 
 
Sport och Påsklov på BrädCentralen och i parken 

Föreningen genomförde  5-dagars skateskolor och hade öppet i såväl Brädcentralen som 
caféet, under påsklovet även i Skateparken.  
 
Höstlov på BrädCentralen 

Föreningen hade förlängda öppettider under höstlovet.  
 

Familjedag i Skateparken 

Vid säsongspremiären för Örebro Skateboard i början på april genomfördes den årliga 
familjedagen i Örebro Skatepark. Succékonceptet med tävlingar, best-trick och prova på 
samt att det erbjöds hamburgare, och tilltugg från grillen. Aktiviteterna genomfördes utan 
annonsering på grund av Covid-19.  
 

Klubbmästerskap 2020 

Föreningen genomförde klubbmästerskap för juniorer på BrädCentralen. Förutom tävling 
erbjöds korv, hamburgare och best-trick session.  
 



 
 

Instagramtävling Brädcentralen  

En videotävling annordnades i slutet på året. Deltagarna fick en månad på sig att filma på 
Brädcentralen och klippa ihop en film för publicering på Instagram. Milton Astvald valdes till 
vinnare och två priser lottades ut.  
 

Seniorverksamhet 

Föreningen bedriver seniorverksamhet (från +35 och uppåt) under vinterhalvåret på 
Brädcentralen. Tillfällena har varit både uppskattade och välbesökta med tillresta från 
Eskilstuna, Norrköping och Västerås. Under sommarhalvåret har det varit bra samlad 
aktivitet på “seniortiden”.  I september genomfördes ett Pool Party i Örebro Skatepark med 
pooltävling och liveband som spelade. Även detta genomfördes utan allmän annonsering på 
grund av Covid-19.  
 

Trans skate crew 

Ett antal skate sessioner har genomförts under året med ett mindre antal deltagare. 
 
Tjejskate 

Vi har under hela året haft separatistiska tider för att samla, inspirera och locka nya 
skejtande tjejer. Sessionerna har i snitt haft omkring 20 deltagare.  
 

Girl Skate Camp 

Föreningen har anordnat läger för tjejer/kvinnor/icke-binära för fjärde året i rad. I 
månadsskiftet juli/augusti genomfördes fjärde upplagan av Girl Skate Camp. Tre dagar med 
30 deltagare från hela Sverige med några av landets bästa kvinnliga skejtare som ledare. 
Campet var inte ett träningsläger utan en social skatehelg för tjejer och ickebinära i alla 
åldrar. Under dessa dagar skejtade deltagarna i Örebro Skatepark, på Brädcentralen och 
gjorde utflykter. Lägret hade med sig en egen kock från ”Grönt Krubb” som lagade mat på 
plats. 
 

  



 
 

Event/Händelser 
2020-02-06 Brädcentralen 1 år. 
2020-04-06 Skateparken Säsongsstart. 
2020-05-15 Tybble Plaza öppnar för åkning. 
2020-05-26 Miniskateparken Brickebacken. 
2020-06-10 Prova-på-skate, aktivitetstorget i Sannahed, Kumla. 
2020-06-12 Kumlaby ytan färdig och öppen för session! 
2020-06-12 Invigning Popup-skate Oskarsparken, Skateboarddesign workshop.  
2020-08-23 Tybble Skateplaza - Prova på Graff & Skate. 
2020-09-17 Pool Party. 
2020-09-29 Oficiell invigning Tybble Plaza. 
2020-10-04 Brädcentralen Säsongsstart. 
2020-10-10 Örebro Skatepark 5år! 
2020-10-31 Klubbmästerskap (juniorer 0-15år) - vinnare: Adam Larsson. 
2020-11-23 Instatävling - Uppstart. 
2020-12-23 Instatävling - vinnare: Milton Astvald. 
 

Örebro Skateboard i media 
2020-02-18 NA KLART: Örebro skateboard får förlängt kontrakt på Brädcentralen – jobbar 
vidare för permanent lösning 
2020-03-02 SVT Förlängt hyreskontrakt för Örebros skateboardhall 
2020-03-08 NA Startade Örebro Skateboard för sin egen skull – nu har föreningen 1 600 
medlemmar: ”Vi har fått sånt ansvar att leverera nu” 
2020-05-14 NA Örebro Skateboard ska renovera och starta upp verksamhet på 
Kumlabyfältet - har skrivit ett avtal med Kumla kommun 
2020-05-15 ÖBO Pressmeddelande ÖBO samarbetar med Örebro Skateboardpark 
2020-05-16 SVT Tybble Tarzanpark klar för skateboardåkning 
2020-05-25 NA Nu lagas sprickorna på gamla basketplanen - ska bli ny skatepark för 
ungdomar 
2020-06-15 ÖBO Boinsikt  
2020-06-15 Örebro Mitt i livet  
2020-08-01 NA BILDSPECIAL: Girl skate camp ger tjejerna en chans på brädan: ”Ibland 
känns det som man flyger” 
2020-08-14 NA Stök och bråk – nu sätts vakter in vid skejtparken: ”Något kommer att hända” 
2020-10-06 SVT Trots larmet från idrottsrörelsen – här är klubben som växer under 
coronapandemin 

https://www.na.se/logga-in/klart-orebro-skateboard-far-forlangt-kontrakt-pa-bradcentralen-jobbar-vidare-for-permanent-losning
https://www.na.se/logga-in/klart-orebro-skateboard-far-forlangt-kontrakt-pa-bradcentralen-jobbar-vidare-for-permanent-losning
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/forlangt-hyreskontrakt-for-orebros-skateboardhall?fbclid=IwAR3NMWfI-RfgR9lOD9Yqy8b6b-3VYa3_WH9IvWYOES0u9ah1fcWLLWHxotw
https://www.na.se/logga-in/startade-orebro-skateboard-for-sin-egen-skull-nu-har-foreningen-1-600-medlemmar-vi-har-fatt-sant-ansvar-att-leverera-nu
https://www.na.se/logga-in/startade-orebro-skateboard-for-sin-egen-skull-nu-har-foreningen-1-600-medlemmar-vi-har-fatt-sant-ansvar-att-leverera-nu
https://www.na.se/logga-in/orebro-skateboard-ska-renovera-och-starta-upp-verksamhet-pa-kumlabyfaltet-har-skrivit-ett-avtal-med-kumla-kommun
https://www.na.se/logga-in/orebro-skateboard-ska-renovera-och-starta-upp-verksamhet-pa-kumlabyfaltet-har-skrivit-ett-avtal-med-kumla-kommun
https://www.obo.se/nyheter-press/obo-samarbetar-med-orebro-skateboardpark/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/tybble-tarzanpark-fardig-for-skateboardakning?fbclid=IwAR2L5Hvtyn9niaFH_Oe-TiC576hbSfpDt3qCQ200pHOTtTjrqVO1nPDCTu4
https://www.na.se/logga-in/nu-lagas-sprickorna-pa-gamla-basketplanen-ska-bli-ny-skatepark-for-ungdomar
https://www.na.se/logga-in/nu-lagas-sprickorna-pa-gamla-basketplanen-ska-bli-ny-skatepark-for-ungdomar
https://www.e-magin.se/paper/s4408rb6/paper/1#/paper/s4408rb6/12
https://issuu.com/svenskakyrkanorebro/docs/_rebro_hr_enkel_sidor
https://www.na.se/logga-in/bildspecial-girl-skate-camp-ger-tjejerna-en-chans-pa-bradan-ibland-kanns-det-som-man-flyger
https://www.na.se/logga-in/bildspecial-girl-skate-camp-ger-tjejerna-en-chans-pa-bradan-ibland-kanns-det-som-man-flyger
https://www.na.se/logga-in/stok-och-brak-nu-satts-vakter-in-vid-skejtparken-nagot-kommer-att-handa
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-ar-foreningen-som-vaxer-under-pandemin-aldrig-haft-mer-medlemmar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-ar-foreningen-som-vaxer-under-pandemin-aldrig-haft-mer-medlemmar

