
Verksamhetsplan 2021 - Örebro Skateboard
Föreningens syfte är att göra bra skateboard verksamhet såväl öppen som riktad.
Förbättra förutsättningarna för att åka skateboard och möjliggöra för så många som
möjligt att åka skateboard. Vi kommer under året att arbeta med fokusområden,
socialt ansvarstagande, organisation och långsiktig verksamhetsutveckling.

Socialt ansvar

Föreningen tar ett stort socialt ansvar dels för våra 1400 medlemmar men även den
stora gruppen ej ansluta skejtare som dagligen besöker oss i Örebro skatepark.
Skateboard-kulturens åldersöverskridande är ett naturligt sätt för unga och äldre att
mötas.
Vi är inte bara en skateboardklubb utan även en viktig samhällsfunktion.

Verksamhet

- Öppen verksamhet i Örebro Skatepark
Vi bemannar parken dagligen under utomhussäsongen. Vårdar parken Enligt
driftsavtal med Örebro Kommun och bedriver träning för medlemmar.

- Integration
Vi möter och interagerar ett stort antal via den dagliga öppna verksamheten.

- Samverkan med övriga aktörer.
Vi kommer under utomhussäsongen tillsammans med ÖBO driva ett socialt
samverkansprojekt i skateparken. Vi kommer även detta år att samarbeta
med Gustavsviks för att göra skateboard aktiviteter för deras campinggäster.

- Samarbeten med skolor och fritidsgårdar.
Verksamhet enligt Fritidsgårds Avtal med Örebro Kommun. Utveckla Skate på
idrottslektioner, elevensval, idrottsdagar.

Organisation och långsiktig verksamhetsutveckling.

För att på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar i framtida utveckling, stabilitet och
långsiktighet för föreningen och våra medlemmar.

- Organisation.
- Visionsarbete för kommande år (2år, 5år och 10år).
- Ekomomisk långsiktihet och målsättning.



Befintlig verksamhet
Örebro Skateboard kommer under året att fortsätta bedriva daglig öppen
verksamhet, på Brädcentralen och i Örebro Skatepark. Vi kommer att hålla i
skateboardskolor och prova-på-aktiviteter, samt aktiviteter riktade mot specifika
grupper som t.ex. Tjejskaten och Vuxenskate.

Örebro Skateboard kommer att fortsätta att driva på för endast skateboard i
Örebro Skatepark. Parken är byggd främst för skateboard och vi kan inte
bedriva verksamhet i den utsträckning som vi vill och våra medlemmar kan
inte nyttja de till fullo på grund av delade tider med andra.

Samverkan

Samverkan med andra gör att vi kan växa som föreningen och samhällsaktör. Vi
kommer aktivt söka samarbeten som kan stärka skateboard i Örebro,
förutsättningarna att åka och nå fler medlemmar.
Vi vill genom samverkan med kommersiella aktörer hitta sponsorer till vår
verksamhet.

Återväxt

Vi behöver vara proaktiva för att säkra tillväxten av nya skejtare, vi gör detta genom.
Möjliggöra ökad delaktighet för våra medlemmar, se över ledare och
personalstrategier.

- Skateskola
Vi kommer kontinuerligt anordna skateboardkurser för nybörjare och
fortsättare.

- Prova-på-aktiviteter
Vi vill göra det så enkelt som möjligt för intresserade att prova skateboard.

- Famlijeskate
Vi uppmuntrar föräldrar att åka tillsammans med sina barn. Detta är ett bra
sätt att bibehålla gamla skejtare samtidigt som vi rekryterar nya.

- Skol och fritidsgård samarbete
Vi kommer tillsammans med ”Rörelse satsning i skolan” göra ett antal besök
på skolor för skateboard aktivitet. Vi kommer även att ta emot skolklasser i
våra anläggningar.



Vårt samarbete med Örebro Kommun som ger Fritidsgårdarna möjlighet att
skejta på Brädcentralen kommer att fortsätta. Kommunen köper denna tjänst
av oss och det gör att vi når många nya åkare.

Jämställdhet / inkludering
Är självklarheter genomgående i vår verksamhet och vi har det löpande i vår
verksamhet så som skateboard skolverksamheten, skolsatsningen och prova
på aktiviteter.
För att nå underrepresenterade grupper behövs riktade insatser.

Styrdokument

- Jämställdhetspolicy är ett levande dokument som ständigt uppdateras.

Verksamhet

- Girl Skate Camp Konceptet
Vi kommer under 2021 att anordna GSC 4, första veckan i augusti. Vi kommer
att efter bästa förmåga genomföra Sveriges största och bästa skateläger för
tjejer och ickebinära.

- TranSkate
Under verksamhetsåret 2021 blir skatesessionerna för transpersoner och
närstående TranSkate [QTGNC] och förtydligar därmed att målgruppen är
personer som är antingen trans/queera/gender non conforming eller någon
kombination av detta. Definitioner finns i Jämställdhetspolicyn.
Även fortsättningsvis är personligt närstående välkomna. Varje QTNC
ansvarar för sina cispersoner. Tillsammans skapar vi ett tryggt rum där ingen
tar någonting för givet om varandras könsidentitet eller sexualitet utan
behandlar varandra med öppenhet och ömsesidig respekt för vår värdighet
och pronomina. Så kan vi ge oss hän åt det vi är där för: Skate!

- Separatistiska tider
Tider med endast tjejer på ytan är ett verktyg för att locka tjejer att träffas och
skejta oftare samt att få fler icke-män att prova skateboard.
Slutmålet är att alla ska skejta tillsammans.



Idrottslig verksamhet

För oss är skateboard inte primärt en tävlingsidrott, vi åker för det är roligt och
föreningens fokus är basen. Föreningen ska dock bistå de medlemmar som vill tävla
på såväl lokal som nationell nivå. Elit och tävlingsverksamhet ska finansiering via
projekt, sponsorer eller avgifter.

Verksamhet

- Skateboard resor
Finns det önskan om att åka på tävlingar kan föreningen organisera resor.

- Elitsatsning
Föreningen kommer att söka ett särskilt elitbidrag för åkare som har placerat
sig i SM. Elitsatsningen ska stötta åkare att utvecklas i sin åkning. Dessa
förebilder ska representera föreningen och inspirera yngre åkare.

- Skolhälsa projektet / Rörelse satsning i skolan
Vi erbjuder aktivt skolor möjligheter att göra skateboard aktiviteter som
idrottslektioner, elevensval, individuellt val, friluftsdagar mm. Både i våra
lokaler och på skolor. Vi samarbetar även med projektet Rörelse satsning i
skolan som syftar till att aktivera ute på skolorna.

Örebro Skateboards plats i Skateboard Sverige

- Positionering i skateboard sverige
Föreningen ska arbeta för att positionera sig som en ledande förening/scen i
Sverige. Örebro ska vara ett nav för skateboardåkande i mellansverige och
Örebro Skateboard ska vara samlande för skateboard föreningar i länet och i
regionen.

- Skatecamp och tävlingar
anordna camp och tävlingar med deltagare från hela landet.

Lobbyverksamhet

Det finns en stor okunskap om skateboard och vår verksamhet hos beslutsfattare.
Föreningen ska arbeta för att informera, politiker, tjänstemän och media om vår
verksamhet.
Genom att informera om vad vi redan gör och vad vi med ökat stöd kan göra kan
förutsättningarna för föreningen och skateboardkultur förbättras. 2022 är valår.

- Politikermöten



- Ökat samarbete med övriga samhällsaktörer

- Sponsorer

Nya platser för Skateboard

Vi ska arbeta för att bygga nya skatespots, bevara och utveckla befintliga,
samt att möjliggöra skateboardåkning i offentlig miljö.

Örebro skateboard vill göra det möjligt att åka skateboard på många platser. Som
ideell förening kan vi inte bygga ramper och skateparker helt i egen regi, utan
samarbetar med en rad andra aktörer som kommuner, skolor och andra föreningar.
En del i utvecklingsprojekten är att hitta egenfinansiering för projekten och dessa ska
om möjligt inte belasta föreningens ekonomi.

- Tybble
Vi jobbar för förbättring och utveckling av skateboard delen. Vi vill även ha ett
driftavtal med kommunen så vi kan börja ha verksamhet på platsen.

- Kumla
Fortsätta att utveckla Kumlaby Ytan tillsammans med Kumla Kommun.

- Vert
Vi söker plats att under våren ställa upp Vertrampen som vi köpte 2020.

- Miniramp i Lillån
Föräldrarinitiativ. Föreningen arrenderar Kåvivägen 15.
Vi jobbar tillsammans med lokala skejtare för att bekosta och bygga en
miniramp, något som i dagsläget inte finns i Örebro.

- Engelbrektsskolan vill ha skateboard möjligheter på skolgården. Vi kommer
tillsammans skolan att bygga en streetyta utifrån de förutsättningar som ges.

- VOX-parken.
Tillsammans med ”Partnerskap VOX” vill vi ställa upp vår mini-miniramp och
flat curbs i området mellan Varberga och Oxhagen.

- Latorp Skatepark - Latorp IF
Örebro Skateboard har lagt en offert och ritning för arbetet, som Latorp IF i sin
tur har sök finansiering för. Vi väntar på svar.

- Brickebacken
Brickebacken mini street. Vi ska till våren ställa tillbaka mini street ytan som vi
hade på den gamla basketplanen.

- Holmen
I ett långsiktigt projekt ska Holmen göras om. Vi arbetar för skateboard ska
finnas med i utvecklingsplanen. Kanske kan detta bli Skatepark nr2.

- Kultursamarbeten
Vi vill ha in skate bara delar “Kvarteret” och andra kommande kulturprojekt.

- Portabla ramper



Så vi kan ta vår verksamhet vart som helst.

Utöver dessa redan igångsatta projekt kommer vi att hoppa på eller starta egna
projekt om tillfälle ges att förbättra möjligheterna att åka skateboard.

Länsförbund för Skateboard
Ett Länsförbund för skateboard.
Vi har under 2020 drivit ett projekt tillsammans med Sveriges Skateboardförbund för
att kartlägga skateboard i Örebro Län och varför vi behöver ett länsförbund. Vi
kommer under 2021 tillsammans med länets andra skateboard föreningar att bilda
Örebro Läns Skateboardförbund. Genom länsförbundet kommer Örebro Skateboard
kunna komma ut med och bedriva verksamhet i alla länets 12 kommuner.
Se separat dokument.


