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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, ung-
domar 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 utrustning. 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, droger 
och våld. 

Föreningens arbete rymmer flera sociala dimensioner. Föreningens 
anställda, ledare och ideella medlemmar arrangerade i verksamhet-
en 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, 
verksamhetsutveckling och nya platser för skateboard. 

Jämställdhet, mångfald och 
inkludering 
Föreningen har följt den upprättade jämställd-
hetspolicyn och verkat för att stärka jämställd-
heten på alla plan i verksamhet och representation 
vad gäller kommunikation utåt, ledare och förtro-
endeposter. Jämställdhet är en förutsättning för 
att kunna växa som förening och skapa en at-
traktiv skateboardscen i Örebro. 



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

Ansvar som förening
 •  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 verk-
 samhet 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 erbjuder åkning för både medlemmar 
och ickemedlemmar. 

 •  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.

Vi har en ständig samverkan med Fältassistenterna, Polisen och  
ordningsvakter som arbetar under samverkan av City Örebro och  
Örebro Kommun. 



Nya platser för skateboard



Miniramp i Lillån 
Den 2/3 startades projektet genom medlems- 
initiativ från boende i området. Föreningen in-
itierade en insamling och crowdfundade via 
sociala medier ihop till en riktigt fin miniramp 
som som invigdes 19/4. 



VOX-Parken 
I ett samarbetsprojekt med partnerskap VOX byggde föreningen upp 
en ministreetyta och samt att vi ställde ut vår portabla miniramp. 

I början av maj var minirampen och streetytan uppställd i vox-
parken och klart för både nyfikna och etablerade åkare att ta sig till 
ytan i  Varberga/Oxhagen för att åka skateboard.
  
I Voxparken hade vi gemensamma åktillfällen onsdagar och tors-
dagar hela sommaren med ledare på plats samt utrustning att låna. 
Det fanns även en chans låna utrustning även de dagar då vi inte 
var på plats. Det blev en bra uppslutning och vi följde upp med att 
besökta Hagaskolan för aktivitet på skolgården och Hagaskolans 
fritids kom till brädcentralen på höstlovet.

Under våren var det flera som hörde av sig till oss och ville ha hjälp 
med rampbyggen. Torparn (smeknamn), som jobbade med snickeri 
i föreningen under en tid, byggde små obstacles som vi sedan sålde.  
Vi byggde även en miniramp på beställning åt en privatperson i 
personens trädgård. 



Portabla “småramper”
Vi byggde några väldigt enkla ramper som kan tas fram 
för nybörjare på skateskolan. Vi har även kunnat ta med 
dessa ut på prova-på-verksamhet. 
Den 18/5 besökte vi Stora Mellösa skola för lunch-
session med barnen. Vi var även med på Idrottensdag på 
Hagaskolan.

Brickebackens Ministreet 
Tillsammans med Partnerskap Brickebacken, 
Brickebackens skola och fritidsgården Trädet fick vi för-
troendet att skapa ett projekt för att locka fler ungdomar 
att delta i kvällsaktiviteter. Föreningen bistod med  
närvaro av ledare/coacher samt utrustning att låna varje 
fredag och lördag.  



ÖrebroVerten - En stor ramp ramp med en 
större historia
Det visade sig att den smått legendariska Eurocana rampen där 
flera av skatevärldens stjärnor uppfunnit nya trick i var till salu. 
Detta blev mycket intressent för föreningen då rampen skulle 
lägga ytterligare en pusselbit till föreningen och staden att bli ännu 
bättre som skatedestination. Efter diskussioner, beslut och  
transportlösningar så startade jakten på en uppställningsplats för 
rampen. I slutet av april hittade vi en plats för rampen och fick ett 
arrende med Örebro kommun. 18:e Sept invigdes ÖrebroVerten 
med pompa och ståt. Flera svenska toppåkare och en Norrman 
gästade. 

Uppfunna trick
  • Stalefish Grab
  • McTwist (540º)
  • 720º



Örebro Skatepark



Underhåll - renovering
Under året har det varit en hel del aktivitet i parken trots ett år 
präglat av pandemin. Dock måste verksamheten och skötseln 
av ytan fortgå. Under sommaren har vi förutom dagligt  
underhåll  impregnerat, lagat sprickor och byggt ett nytt  
förråd i parken.

Den dagliga verksamhet 
Efterfrågan på utomhusverksamhet var stor. Vi öppnade 
i parken redan under sportlovet vecka 8 och började med 
dagligt öppethållande 1:a Maj. För att kunna hålla bra service 
och god arbetsmiljö har vi dubbelbemannat alla öppettider. 
Genom ett samarbete med LOV Örebro kunde vi ha gratis  
utlåning av brädor och hjälmar under hela sommaren.  
Vi kunde bistå med hela 1500 utlåningar.   

Studentfirande i parken (13/6)
Ett par av föreningens medlemmar tog examen från gymnasiet. 
Det firade vi med gratulationer och skateboardåkning. 



Fotbollsfest i parken (18/6)
Vi ställer upp en tv vid soffgruppen i skateparken och följer de 
svenska fotbollsdamerna i OS.

En vecka med småtävlingar  
För att aktivera parken under vecka 30 hade vi småevents varje 
dag för att skapa god vibes och gemenskap. Tävlingarna riktade 
sig främst till de yngre åkarna. En nya tävling varje dag.  
 
De olika grenarna var Ollietävling, Best trick, Street, Manual, 
Boardslide. 



Trans Skate Sessions
För många transpersoner är det ett stigma att delta i fören-
ingsverksamhet, då det av samhället givna personnumret in-
dikerar kön. Därför väljer många att stanna hemma. På Bräd-
centralens Trans Skate Session kan trans, queer, Ickebinära och 
närstående träffas, umgås och skejta. Under våren söndagar  
samarbete med Transammans.   

7/4 P4 intervjuar Liv Emanuelle om Trans skate Sessions- om 
undergroundkultur och queer intervention ”- Alla ska trivas på 
Brädcentralen” 



Engagemang - utöver det Idrottsliga 
Som förening är Örebro Skateboard är inte bara en av Örebros mest 
aktiva idrottsföreningar utan också också en flitig kulturleverantör.    

DefektFredag 
Ett koncept för att skapa liv och skön stämning i parken på fredag-
skvällarna. Vi tände grillen och spelade musik. På Valborg gjorde vi 
den första DefektFredag med livemusik. Vithaj, Bellysoft och  
Defekta var tre hiphopakter som uppträdde i parken. eventen var 
riktigt populära bland alla parkens beökare. Förutom skatboard-
åkare fick vi även besök av andra människor som kom för musik och 
bra stämning.

Artister - 2 juli - Whlstrm, Bror, spithabitz, plutosworld.
Artister - 23 juli - Page won, landry, Grandmaster Dojo och Dseize
Artister - 14 augusti - Underhund och Nafisa
Artister - 28 augusti - Illyricists, Dank & Damp (Växjö), poetrymoves

Säsonen avslutades med en “cypher”, det vill säga ett uppträdande 
med alla artister som uppträtt under sommaren på en och samma 
dag! Vår egen Wilson startade hela cyphern!
Det filmades en även en musikvideo från cyphern.



Tillsammans med arrangörsföreningen Örebro Hardcore genomfördes ett event. Såklart följde vi alla Covid-19-regler med bla max 50 personer i lokalen samt föranmälan. Spelade gjorde band från från Örebro, Västerås, Stockholm ochGöteborg.

Hardcorespelning i förrådet på BC (25/7)



Tävlingar och Events



Örebro Deathrace (12/6 )
Vi testar ett nytt roligt tävlingskoncept med head to head races. 
Åkarna kör ett varv i parken/bowlen och först i mål går vidare till 
nästa omgång. Till slut finns en ensam vinnare som föräras med 
den Gyllene trucken. Uppslutningen var bra med inresta åkare från 
bla Norrköping och Stockholm samt lokala förmågor. För att höja 
stämningen hade vi en DJ på plats som spelade punk på vinyl.  

Girlskatecamp (6/8)
5:e upplagan av föreningens flaggskepp. Girl Skate Camp en social 
skatehelg för tjejer, trans och ickebinära. Campet gästades av många 
återkommande deltagare från hela landet.  
Deltagarna serverades med helpension och några av Sveriges bästa 
kvinnliga skejtare som coacher. 

Örebro skatecamp (29/7- 2/8)
29/7- 2/8 ca 30 deltagare från Stockholmsområdet kom till Örebro 
för att köra i skateparken. Föreningen hjälpte till med boende och 
logistik.  



Invigning av vår nya vertramp (18/9)
Stor folkfest när den legendariska rampen stod färdig att invigas. 
Uppvisning med inbjudna åkare som Hampus Winberg och Hedda 
Hjertberg. En fondvägg är alla som droppade kund ta en selfie,  
livemusik, grill, försäljning och mycket mer.    

Eventet och rampen uppmärksammades av bla SVT (18/9)



Bowl & poolsession (19/9) 
Dagen efter vert-invigningen gjorde de tillresta åkarna en up-
pvisning och en gemensam session med andra åkare i skateparken. 
Eurocana-gängen med Puttis i spetsen var tävlingsledare och körde 
en spontan tävling för kidsen. Resultatet? Folkfest med bra upp- 
slutning på publik, strålande väder och grymt bra skateboardåkning.  



Game of Skate på BC (24/10)
Unde hösten rullade en Game of skate tävling som filmades och 
sändes i sociala kanaler.  

Halloween session på BC (4/11) 
Utklädda Halloweenfirare samlades för en gemensam sesh på 
Brädcentralen. Förutom en kul stund blev resultatet ett filmklipp.  



Street SM på Brädcentralen 20-21/11  
Efter två års uppehåll var det äntligen dags att dra igång tävlandet 
igen. Föreningen fick frågan från Sveriges Skateboardförbund och vi 
ville stå som arrangör av tävlingen för SM i Street. Med kort varsel 
fick Örebro Skateboard hedersuppdraget. Under två intensiva dagar 
gjorde Sveriges bästa streetskejtare upp om SM medaljerna. 

Resultat: 
Ca 100 deltagare och 500 besökare. 

Örebroåkare på pallen
Vendela Lo Sinno tog hem 3:e platsen i Dam-klassen. 
Johan “Foppa” Forsberg vann veteranklassen Masters 35+ 

Vi hyrde in oss i grannhuset och byggde upp en skateyta där  
deltagarna kunde värma upp och besökarna kunde köra. Vi hade 
grill och mässmontrar och försäljning. 

Vi fick in över 35000:- från sponsorer från Cheapo, Vans, HOEP, 
m.fl. 

Vendela pryder även omslaget på NA (22/11) och vårt event finns 
även med i NA:s årskrönika.



Skateskolor 
Våra skateskolor har rullat som vanligt under vår, höst 
och sommar. Glädjande är att se många deltagare går 
kurserna flera gånger.  

Start för skateskolan (3/3)
Skateskolekidsen och deras föräldrar hälsas välkomna 
med grill på Brädcentralen. 



Öppet hus Höstlovet
Tillsammans med LOV Örebro kunde vi erbjuda 
gratis åkning, extraöppet och mer personal under 
höstlovet. 350 personer besökte oss under lovet. 
 

Årsmöte på Zoom 
Årsmötet hölls den 18:e feb på Zoom nytt för 2021 
var även Barnens Årsmöte. 

Barnens årsmöte (1/2)
För första men inte sista gången testade  vi konceptet  
“Barnens årsmöte” och anordnade ett förenklat 
årsmöte junior för 15 år och yngre. Förutom en del i 
den demokratiska skolningen ger “Barnens årsmöte” 
oss bra feedback från de yngre åkarna som lätt  
kommer i skymundan på “stora” årsmötet.  



Örebro Skateboard i media 

• 26/3 fortsatt arbete att utveckla Kumlabyytan, artikel i NA.

• 7/4 P4 intervjuar Liv Emanuelle om Trans Skate Sessions

• 18/9 Vertrampinvigning monsterrampen på SVT Örebro

• 26/10  Vår föreståndare Daniel Nätterdal deltar i SR Örebro ch snackar skateboard!

• 22/11 Vendela pryder omslaget på NA, och även med i NA:s årskrönika 

• Inför SM-reportage på SVT Örebro från Brädcentralen  



Länet
Föreningens engagemang i länet har stöttats ekonomiskt av Sveriges 
Skateboardförbund och Region Örebro Län. Vi har arbetat fram en 
plan för att kunna hjälpa de oorganiserade gräsrots-skejtarna till en 
plats att åka på. Projektet tas vidare med en ansökan till arvsfonden 
2022. 

Kopparberg 
Under sommarlovet har föreningens portabla betongramper stått 
hos vår systerförening i Kopparberg. Därefter flyttades de till  
Kumlaby-ytan 

Kumlaby 
16/8 Vi uppgraderar Kumla-ytan med betong
26/3 Arbetet med att utveckla Kumla-ytan fortsätter. Artikel i NA. 
22/5 Provapå-skate i Kumlaby, sponsrat av Kumla Bostäder.

Lindesberg
Föreningen har engagerat sig i förhandlingarna om skatelokalen i 
Lindesberg för att de ska få behålla sin lokal.  




