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KFUM i Örebro 
 
 

KFUM-verksamheten i Örebro är organiserad i ett antal helt fristående föreningar, varav KFUM Örebro 

är en - oftast kallad "huvudföreningen". Trots att vi formellt är olika föreningar vill vi ändå uppleva oss 

som en förening ideologiskt och känslomässigt. Medlemskapet i en grenförening medför inte automatiskt 

medlemskap i KFUM Örebro. 

KFUM Örebro tillsammans med grenföreningarna har knappt 4000 medlemmar. KFUM Örebro kan 

liknas en paraplyorganisation till alla grenföreningar. KFUM Örebro tillsammans med grenföreningarna 

arbetar med många olika aktiviteter som medel för att stimulera unga människor. I Örebro har vi ett stort 

fokus på idrott och lägerverksamhet.  

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en 

helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi 

gör utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.  

KFUM har en enkel grundfilosofi. Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, 

ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, 

symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är 

grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen. 

K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 

1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och 

förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har.       
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Styrelsen för KFUM Örebro lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2019: 

Styrelsen och revisorer 
 
Styrelsen bestod under 2019 av ordförande Mats Landholm, samt ledamöterna Magnus Björk, Katarina 

Bååth, Caroline Daly, Lars-Erik Gustafsson, Holger Moritz, Per-Anders Norman, Johan Thunell. 

Revisionsuppdraget har skötts av Ernst & Young. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden 

under året. Årsmöte hölls den 25/3 2019. KFUM Örebro huvudförening hade under 2019 66 

medlemmar.  

 

Personal 
   
Anders Botvidsson har haft ett övergripande verksamhetsansvar och arbetat med ungdomsverksamhet, 

bland annat kollo- och lovverksamhet. Simon Gelinders huvudsakliga arbetsuppgifter har varit riktade mot 

Klackakollot, gårdar, och fordon. Niklas Lennartsson och Karin Magnholt har ansvarat för Hästhagen och 

dagkollo. Stina Öst och Christer Wetteus har bland annat skött ekonomihanteringen åt huvudföreningen 

samt några av grenföreningarna.  På Karlslunds motionscentral har Barbro Jidsjö och Margareta Larsson 

drivit den dagliga verksamheten. All personal har också lagt mycket tid på arbetet i Tegelbruket och på 

gemensamma arrangemang. Tomas Gustavsson har hjälpt till med olika kansli- och servicesysslor men har 

inte haft en anställning i föreningen.  

 

Ekonomi 
 
Årets nettoresultat är en vinst på ca 363 000 kr. Vinsten förs in i eget kapital. Likviditeten är fortsatt 

mycket god. Se separat redogörelse av ekonomin för mer information. 

 

Marknadsföring och information 
 
Hemsidan är en viktig informationskanal med länkar både till grenföreningarna och till KFUM Sverige. 

Information når också med regelbundenhet ut till grenföreningarnas alla medlemmar genom 

informationsmail och sociala medier. Föreningen vill satsa mer på de digitala informationskanalerna i 

framtiden. KFUM Örebro bekostar årligen ett antal föreningsloggor att trycka på grenföreningarnas 

overaller och liknande.   
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Hästhagen 
 
KFUM Örebro har drivit kanotuthyrning, kiosk, minigolfbana och andra aktiviteter i Hästhagen. 

Föreningen har entreprenad på skötseln av parkmiljön och städningen av toaletterna i området. Niklas 

Lennartsson och Karin Magnholt har ansvarat för verksamheten. Under maj och augusti kommer under 

några intensiva veckor ett stort antal skolklasser till Hästhagen för aktivitetsdag. Några skolor använder 

också Hästhagen som bas för stora arrangemang med hela skolan, mycket glädjande. Några 

företagsarrangemang med fika och aktiviteter har genomförts.  

Under några intensiva sommarlovsveckor har dagkollo bedrivits av KFUM Örebro Ungdom och KFUM 

Örebro Frisbee. Vi vill att alla ska ha möjlighet att vara med på våra läger oavsett ekonomiska 

förutsättningar. Familjerna betalar därför efter förmåga för deltagande med gott resultat. För att ge fler 

barn chans att uppleva en rolig sommarlovsvecka har ett samarbete inletts med Rotaryklubbarna i Örebro. 

Det dagkollo som tidigare arrangerades vid Ässundet blev en del av Hästhagens dagkollo. Resultatet blev 

att barnen på dagkollo kom från fler olika delar av staden vilket leder till ökad integration. Vi har också 

även i år fått förtroende att med stöd från Örebro kommun erbjuda gratis drop-inaktiviteter för barn i 

åldrarna 6-15 år. Sommaren var mycket lyckad och ledde till att flera tusen barn och unga kom till 

Hästhagen för att vara med på någon av aktiviteterna. Exempel på gratis drop-inaktiviteter har varit 

vattenaktiviteter, klättring, såpainnebandy, bumperballs med mera. Tack vare sommarbidraget har många 

ungdomsgrupper besökt Hästhagen även under sommarlovet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Hästhagen får varje sommar ett femtiotal ungdomar, främst från våra grenföreningar sitt första 

sommarjobb som många av dem beskriver som ”världens bästa sommarjobb”. Tillsammans med övrig 

personal i Hästhagen skapar de minnen för livet för hundratals daglägerbarn och bidrar till att våra 

besökare får en positiv upplevelse av sitt besök i Hästhagen.  

KFUM Örebro Frisbee har också arrangerat några större tävlingar i Hästhagen. KFUM Örebro 

Orientering har varit medarrangör till Multisporttävlingen Örebroloppet Multisport som har 

tävlingscentrum i Hästhagen. Glädjande nog hittar fler och fler ungdomsgrupper från grenföreningarna 

och Tegelbruket ut till Hästhagen.  
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Anläggningar  
 
Klackagården och Kilsbergsgården 
 

KFUM Örebro äger lägergårdarna Klacka, strax utanför Nora och Kilsbergsgården utanför Garphyttan. 

På båda lägergårdarna har vi under sport-, sommar- och höstlov bedrivit vår egen kolloverksamhet. Några 

av grenföreningarna har nyttjat gårdarna för läger och andra arrangemang. Gårdarna har också hyrts ut till 

externa hyresgäster.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kalltjärn 
 

Kalltjärnsstugan ligger i de djupa Kilsbergsskogarna, vackert belägen vid sjön Kalltjärn. Här finns 

möjlighet till vandring, lekar, bad, grillning med mera. Orienterarna, som även under 2019 ansvarat för 

underhållet av anläggningen, är den KFUM-kategori som flitigast utnyttjat anläggningen. De externa 

uthyrningarna har dominerat.  

 

Karlslunds motionscentral 
 

KFUM Örebro har tillsammans med KFUM Örebro Orientering ansvarat för driften av och 

caféverksamheten på Karlslunds motionscentral. Dagligen serveras här smörgåsar och fika till hungriga 

motionärer.  
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Kollo 

Det femtonde året som entreprenör av all Örebro kommuns kolloverksamhet har i vanlig ordning gett 

hundratals barn ett fint sommarminne. Upplägget har varit att vi själva genomfört fyra kolloperioder, för 

barn i årskurs 2-6 på vår egen lägergård Kilsbergsgården i närheten av Garphyttan, en kolloperiod för 

samma målgrupp i slutet av sommaren på Klackagården, samt tre perioder för särskolebarn och ungdomar 

på Klackagården. Två perioder köptes också på Stenboda vid Östra Laxsjön av Immanuelsförsamlingen. 

Totalt har knappt 600 barn och ungdomar kunnat erbjudas lägerupplevelser sommaren 2019. 

Förberedelserna inför kollosommaren genomfördes i huvudsak av Anders Botvidsson (grundskolekollot) 

och Simon Gelinder (särskollekollot) i samarbete med tjänstemän på Örebro kommun. Arbetet med 

genomförandet av kollo har utförts av ett 100-tal arvoderade ledare.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer ett utdrag från kollobloggen som beskriver en helt vanlig kollodag: Just nu ligger barnen och 

sover gott i sina sängar efter en dag fullspäckad med aktiviteter. På förmiddagen förvandlades 

fotbollsplanen till en SUPERMEGADUNDER-SPACEBALL. Barnen delades in i lag för att under 4 

minutersmatcher samla ihop så många poäng som möjligt. Detta genom att göra mål, hitta på en lagramsa, 

ha positiv laganda, ha kreativa ansikt/kroppsmålningar som presenterar laget och ha coola lagdanser. 

Finalen spelades på en såpaplan mellan de två lagen Unnodan och Sorängentown och de som vann var 

Sorängentown! Grattis! 

Efter en smarrig lunch och lugna timmen stod spa på schemat. Barnen fick sig ett träningspass inklusive 

stretch, massage, avslappning, kropps-och ansiktsskrubb och bada isvak med schamponering med 

finskrubb. Nu är alla barnen rena och fräscha. Nästan att de luktar så gott att det borde kännas hela vägen 

hem till Örebro. 

Till kvällsmat serverades en favorit hos både ledare och barn, nämligen kollo-tacos. På en tisdag? tänker 

ni.. Ja, säger vi.. för varje dag på kollo är som fredag. Det var inte bara kvällsmaten som bidrog till dagens 

fredagskänsla. Efter maten var det dags för det barnen tjatat efter sedan de kom till gården, nämligen 

DISCO!!! 

Barnen har nu äntligen fått sin efterlängtade godispåse och fått dansa av sig på discot som bjöd på bland 

annat limbo och en och annan tryckare. 
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Tegelbruket 
 
KFUM Örebro är huvudman i föreningen Tegelbruket. Tegelbruket är både lokaler och verksamhet. 

Föreningen Tegelbruket driver egen verksamhet i form av en mötesplats för ungdomar i åldrarna 16-25 

samt en lång rad samhällsnyttiga projekt och arrangemang.  

Våra grenföreningar har anordnat ett stort antal större arrangemang i huset och många av dem har flitigt 

nyttjat huset på olika sätt. Verksamheten i Tegelbruket drivs av en mängd olika aktörer och är mycket 

omfattande, se därför Föreningen Tegelbrukets verksamhetsberättelse för mer information om 

verksamheten i Tegelbruket under 2019.  
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Projekt, utbyten och arrangemang 
 
Med syfte att ge fler ungdomar chans att testa på utförsåkning anordnades i samarbete med regionen en 

skidhelg i Romme med två övernattningar på Klackagården. Ett drygt fyrtiotal ungdomar från flera av våra 

grenföreningar, Tegelbruket och KFUM Kristinehamn inledde helgen med utbildning om KFUM på 

Tegelbruket och satte sig sedan på bussen mot Klackagården. Efter en härlig hängkväll på Klackagården 

var det dags för några timmars sömn före arla bussfärd mot Romme. En härlig dag spenderades i backarna 

för såväl nybörjare och proffs. Efter mer häng på Klackagården var det ett gäng trötta men nöjda 

ungdomar som styrde kosan hemåt på söndag morgon.     

Världens tjejfest arrangerades av Tegelbruket, Sensus och flera av KFUM Örebro:s grenföreningar. 

Tegelbruket fylldes för en kväll av massor av olika prova på-aktiviteter ledda av ledare från våra 

grenföreningar och verksamheter. Kvällen blev fantastiskt lyckad och runt fem hundra ungdomar kom till 

Tegelbruket för att prova på olika aktiviteter, umgås och ha kul.  

Idrottskul på Tegelbruket är ett dagkollo där barn får testa på olika idrottsgrenar under en 

sommarlovsvecka. Ungdomar från grenföreningarna är ledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra ungdomar från Tegelbruket gavs chansen att medverka i ett internationellt utbyte med KFUM i 

Vitryssland och Ukraina arrangerat av KFUM Sverige. Under fem intensiva dagar skedde workshops och 

erfarenhetsutbyte på en lägergård i Vitryssland. Ungdomarna tog värdefulla erfarenheter med sig hem och 

utbytet fortsätter under 2020 genom att ungdomar från Ukraina och Vitryssland besöker Sverige under en 

knapp vecka. 

Världens fest är ett arrangemang som Tegelbruket, KFUM Örebro och Sensus gör tillsammans, i år för 

fjärde året. Flera av våra grenföreningar var med och skapade en oförglömlig aktivitetskväll på Tegelbruket 

med runt 800 besökare.   
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Under en intensiv helg i november genomfördes KFUM Sveriges riksombudsmöte på Tegelbruket. 140 

deltagare från KFUM-föreningar från hela Sverige fattade för KFUM-rörelsen viktiga beslut under 

dagarna två. Under lördagens middag i Multihallen tog vi chansen att visa upp vår verksamhet genom att 

göra nedslag i Hästhagen, hos grenföreningarna, kollo och Tegelbruket. Deltagarna verkade väldigt nöjda 

med helgen och åkte hem till sina föreningar med ny inspiration och pepp.  

I samarbete med Örebro-Värmlandsregionen hölls två George och Williamsutbildningar med övernattning 

på Tegelbruket. Utöver viktig kunskap om KFUM, ledarskap och personlig utveckling fick också 

ungdomarna en chans att få hela Tegelbruket för sig själva efter stängning. Superkul!  

I samarbete med Örebro-Värmlandsregionen hålls två Emma-utbildningar med ett tiotal deltagare på 

varje, en på Tegelbruket och en på Klackagården. Emma-utbildningen innehåller ledarskap, personlig 

utveckling och KFUM-kunskap och riktar sig till unga ledare.  

För att fira 15 år med kollo bjöds ett 50-tal gamla och nuvarande kolloledare på middag och fest på 

Kilsbergsgården. Firandet bjöd på nostalgi och stor stolthet över att vi skapat minnen för livet hos 

tusentals Örebro-barn genom åren.  

I syfte att föra grenföreningarna närmare varandra genomfördes en gemensam KFUM-vecka under 

höstlovet. Under veckan genomfördes ett flertal aktiviteter för föreningarnas ungdomar och ledare på 

Tegelbruket och i Tybblelundshallen.  

I vanlig ordning tackades KFUM-ledare i form av julmat i mitten av december. Dryga hundratalet ledare 

från de flesta grenarna, hörsammade kallelsen. Vi dukade upp en julbuffé i Multihallen på Tegelbruket. 

Under kvällen bjöds även på underhållning och i vanlig ordning uppmärksammades två personer som är 

betydelsefulla för sin verksamhet genom stipendieutdelning. Stort grattis till Mikael Kroon, Friidrott, 2019 

års KFUM-ledare! Stort grattis också till Anna Wallskog och Magnus Frid, Innebandy som tilldelades 2019 

års Wernhoffstipendium.   

 

Grenföreningarnas verksamhet  
 
I våra grenföreningar bedrivs en imponerande verksamhet. Här kommer en kort sammanfattning av 

verksamheten under 2019 från KFUM Örebros grenföreningar. För kompletta redogörelser, se respektive 

grenförenings verksamhetsberättelse.  

 

Ungdom 
 
Cirka 350 barn deltog på vårt dagkollo i Hästhagen, där barnen gör tematiska aktiviteter och lekar och 

testar några av våra idrotter. Vi vill att alla ska ha möjlighet att vara med på våra läger oavsett ekonomiska 

förutsättningar. Familjerna betalar därför efter förmåga för deltagande med gott resultat. För att ge fler 

barn chans att uppleva en rolig sommarlovsvecka har ett samarbete inletts med Rotaryklubbarna i Örebro. 

Det dagkollo som tidigare arrangerades vid Ässundet blev en del av Hästhagens dagkollo. Resultatet blev 

att barnen på dagkollo kom från fler olika delar av staden vilket leder till ökad integration. Föreståndare 

var Anders Haldorsson och Ludvig Gelinder, Vilhelm Gelinder och Maja Trygg. Ett 30-tal 

feriepraktikanter, varav många kommer från grenföreningarna, hjälpte till att skapa oförglömliga 

sommarupplevelser för barnen.  
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Under sportlovet och höstlovet anordnades övernattningsläger på Kilsbergsgården med drygt 60 deltagare. 

Under höstlovet anordnades ett mycket uppskattat läger för äldre särkollodeltagare med 16 deltagare på 

Klackagården. Sport- och höstlovskollo genomsyras av samma härliga kolloanda som sommarkollo.  

I ramperna på Tegelbruket har det åkts bland annat BMX, skateboard och kickboard. I årskortet för 

ramperna ingår medlemskap i KFUM Örebro Ungdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB E-sport vänder sig till ungdomar 16-25 år. Under 2019 utökade vi vår verksamhet från 50 platser till 

100. I dagsläget har vi ca 100 medlemmar beståendes av spelare och ideella coacher. Spelarna ingår i lag 

som består av fem-sex spelare och en coach som stöttar de i olika moment i spelet. Spelen som spelats 

under året är CSGO, LOL och Overwatch.  

Lagen består av både killar och tjejer i olika åldrar. Medlemmarna är från olika delar av Örebro vilket 

bidrar till stor mångfald av etnicitet.  

 

Under året har flera LAN anordnats av coacherna för medlemmar och allmänheten. Lanen för coacher 

och medlemmar bidrar till otroligt fin gruppsammanhållning lagen över. I medlemsavgiften ingår ett års 

gymkort då det är ett krav att vara fysisk aktiv en gång/vecka. Viktigt att ungdomarna förstår vikten av en 

god hälsa även som e-sportutövare. Under 2019 har TB E-sports anlitats av fritidsgårdarna Oxhagen och 

Varberga där våra coacher har bedrivit e-sportverksamhet för ungdomar på lördagar. Coacherna fick som 

tack fick åka till Dream Hack Summer 2019.  

Ungdomar i Tegelbruket som köper TB-kort blir medlemmar i KFUM Örebro Ungdom. 

Föreningsmedlemskapet ger ungdomarna möjlighet att ta del av alla förmåner och möjligheter som 

KFUM erbjuder och det innebär att vi enklare kan organisera ungdomarna när intresse uppstår för nya 

aktiviteter i och utanför Tegelbruket.  
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Basket 
 

KFUM Örebro Basket hade år 2019, 420 medlemmar fördelat på 23 lag. Föreningen har 50 ideella ledare, 

två anställda på kansliet samt styrelse. Föreningens lag tränar i huvudsak på Tegelbruket och föreningen 

har som mål att alla lag ska erbjudas minst en träning per vecka på Tegelbruket. Totalt disponerar 

föreningen 38 timmar per vecka i TB, kvälls- och helgtid. Föreningen använder också andra idrottshallar i 

Örebro för träningar och matcher. KFUM Örebro Basket erbjöd 2018/19, 45 träningspass i veckan varav 

23 på Tegelbruket. 

I Tegelbruket har KFUM Örebro Basket möjligheten att arrangera läger, matcher, utbildningar och så 

vidare. Stora delar av 2019 hade därför ett sådant fokus. Förutom att föreningen spelade nästan alla sina 

seriematcher i Tegelbruket arrangerades 5 Regionläger och 8 stycken EBC-dagar för de yngsta 

basketspelarna. KFUM Örebro Basket startade säsongen hösten 2019 med att arrangera Summer Camp 

för KFUM Örebro basketspelare på Tegelbruket. På lägret deltog drygt 120 spelare som bodde på TB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen fortsatte, tillsammans med Tegelbruket, att erbjuda träning till nybörjare genom sin ”basket 

för alla” som startade 2017. Här vänder vi oss främst till spelare som vill börja spela basket i högstadiet 

ålder. 2018 startade föreningen även en ledarskapsakademi som erbjuds för våra ungdomar födda mellan 

02-04 med mål att skapa grundläggande kunskap för ledarskap. Ledarskapsakademin löper över två år och 

kommer att fortsätta under 2019. Sammanlagt är det 25 ungdomar som deltar i ledarskapsakademin. 2018 

gjorde föreningen en tjejsatsning som har även fortsatt under 2019. Detta är något föreningen hoppas 

kommer resultera i att fler tjejer vill idrotta längre. 
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Dans 
 

Föreningen har erbjudit kurser i streetdance både på avancerad nivå till nybörjarnivå i alla åldrar. 

Showdans erbjuds också i alla nivåer och åldrar. Showkidz 7-9 år som är populära kurser där eleverna får 

en grund inför showdans. Hiphop kidz 7-9 år är de kurser som är populärast hos de yngre med många på 

väntelista. Den kursen lägger en grund för hiphop. Dans & rörelse i åldrarna 4 år-uppåt är också mycket 

populärt och dessa kurser fylls snabbt. Afro är en kurs som vi fortsatt att erbjuda under året. En nyhet är 

att vi också erbjudit den för Vuxna. Detsamma gäller för Streetdance. Både Afro och Streetdance kurserna 

för vuxna har varit populära med många deltagare. Här har de vuxna också valt att vara med på våra 

dansavslutningar.  

Vi har också fortsatt med vår populära kurs Rörelseglädje för barn i åldrarna 5-7 år. Denna kurs handlar 

inte om dans utan om att förbereda barn för olika idrottsgrenar. Fokus ligger på olika samarbetsövningar, 

lekar med olika material samt redskap.  

 Två stycken dansavslutningar har genomförts med fullt hus i publiken. Under våren hade föreningen 2 

shower en för de yngre eleverna och en för de äldre. De yngre eleverna hade ett sagotema på sin show, där 

de fick möta olika sagofigurer i sagoskogen. Några av de äldre eleverna agerade olika sagofigurer. Den 

äldre showen hade ett ”Icons tema”. I december genomfördes även då två shower men denna gång mer 

åldersblandat där båda showerna var likvärdiga samt med samma tema, Dancing in a vinter wonder land. 

Under året har medlemmarna erbjudits att delta på flera workshops med gästlärare både från utlandet och 

i Sverige  

Föreningen har även erbjudit Hiphopkväll för alla medlemmar som verkar i Tegelbruket inte bara kfum 

dans. Där fick de ta del av film och prata om hiphopens påverkan i samhället.  

Föreningen har fortsatt att göra elitsatsning med mycket fokus på att erbjuda coachning till de äldre 

dansarna som vill satsa på sin dans. Sommaren 2019 åkte en grupp dansare till USA för att ta del av dans 

på elitnivå. Detta arbete påbörjades under 2018 där dansarna tillsammans med Anita Basha sökte bidrag 

från olika företag, stipendier. De har även utfört olika dansjobb så som lovskola i samarbete med Örebro 

Lov, Malmöfestivalen sommaren -18, hiphop camp i samarbete med Sensus, sommaren -18. Föreningen 

var också med och invigde Open art med ett öppningsnummer i dans på järntorget. 

Grupperna Tropical mix och Leego deltog  i Streestar 2019. Där placerade Leggo sig på en andra plats i 

sin kategori.  Leggo har även deltagit i Juste Debout Malmö där de placerade sig på en första plats. Navyz 

deltog i tävlingen Talang på Tv. De äldre eleverna har även deltagit i dansens dag, VOX festivalen, 

Kulturnatten.  

Under 2019 har föreningen haft 9 stycken verksamma ledare som undervisat. 
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Friidrott 
 

 

Antalet medlemmar har under året ökat igen och det är väldigt inspirerande att se att så många tjejer och 

killar väljer att träna friidrott i vår fina friidrottshall. Under året har Kattis Karlsson ansvarat för 

ungdomsverksamheten, Daniel Persson för junior- elitverksamheten och Christer Palmen för våra 

arrangemang Vårruset, Gubbracet Stafesten för Unicef och Å-stadsloppet. Vår sommarfriidrottsskola 

ökade även i år och totalt 540 barn testade på friidrott under 6 veckor. På vår friidrottskola på höstlovet 

deltog lite drygt 20 barn. 

 

Vad det gäller elitverksamheten så lyckades våra herrar behålla sin plats i det högre seriesystemet och 

glädjande tog våra damer klivet upp så nu har vi både damer och herrar på samma nivå! På senior SM 

(utomhus) fick vi med oss två bronsmedaljer, Elin Östlund på 200 m och Anders Pihlblad även han på 

200 m. På ISM (inomhus) tog Elin Östlund silver på 60m och Anders Pihlblad tog brons på 200m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens medlemmar har deltagit med stor framgång i olika SM-sammanhang.  

Vi har inte enbart våra idrottsliga framgångar att vara stolt över. Våra duktiga tjejer Elin, Elisabeth och 

Hanna har fortsatt med Tjejforum där det har diskuterat hur det är att vara idrottstjej, vilka förutsättningar 

kvinnor har och vilka svårigheter man kan vänta i en mansdominerad verksamhet. Det stora arbetet hos 

oss genomförs emellertid varje dag av alla våra engagerade ledare (över 180 stycken) som tränar, inspirerar 

och utbildar 750 barn och ungdomar i vår förening. 
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Frisbee: Discgolf 
 
Förutsättningen för discgolfen i Örebro är våra båda banor, i Brickeberg och i Hästhagen. Tillsammans 

har vi under året gjort närmare 240 ideella arbetstimmar på banorna, framförallt med gräsklippning och 

trimning samt även en hel del utvecklingsarbete. Vilket har kostat klubben ungefär 20.000 kr i drivmedel, 

material och fika/käk i samband med arbetstillfällena.  

 

Under året har korgarna i både Brickeberg och i Hästhagen bytts ut till nya vita DISCatchers. Något som 

till stor del har finansierats genom bidrag från Örebro kommun och Örebro Läns Idrottsförbund.  

 

En kväll i veckan från slutet av april till början av september så har vi haft öppna juniorträningar med upp 

till 10-talet deltagande juniorer. Fokus har legat på glädje och gemenskap, vilket också har varit nyckeln till 

att de flesta av juniorerna är återkommande och utvecklar sitt spel i rask takt.  

 

Vår lokala tour, Örebrotouren, har spelats som traditionen bjuder under torsdagskvällarna från maj till och 

med september. Totalt 21 torsdagar med i snitt 30-35 deltagare per tillfälle. 8 av dessa tillfällen har spelats 

som PDGA-sanktionerade och således rating-grundande. Vilket förmodligen är starkt bidragande till att vi 

idag är 66 PDGA-anslutna medlemmar i klubben. Smått fantastiskt!  

 

Också ett klubbmästerskap har spelats, med 27 deltagare. 

 

Vi har även bjudit in till 15 regionala tävlingar, de flesta med mycket god uppslutning. Det har varit 

deltävlingar i vintertouren Kyldiscen, Kastaplast Special Doubles, deltävlingar i Högtid, Mälartouren samt 

Närke och Värmlands Discgolftour.   
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Frisbee: Ultimate Frisbee 
 
2019 var ett år med mycket framgångar och stora satsningar för många i klubben. ULTIMATE:  

Verksamheten växer fortfarande och det rekryteras nya spelare till klubben hela tiden. Det är ett högt 

deltagande på alla träningar under både inomhus- och utomhussäsongen på både junior- och seniorsidan. 

Träningsplatser är Tegelbruket och Rosta Gärde.  

Klubben deltog på många tävlingar, både i Sverige och internationellt. Detta utvecklar ständigt 

medlemmarna spelmässigt och erfarenheter om livet erhålls på samma gång! Upplevelserna tillsammans är 

ovärderliga.  

 

I augusti hölls ett läger för ca 20 ungdomar som klubben arrangerade. Mycket uppskattat av både deltagare 

och ledare. Sveriges största ungdomsturnering arrangeras årligen i Tegelbruket i december. Det blev som 

alltid en lyckad helg för deltagare, arrangörer och besökare.  

I slutet av 2019 lyckades vi rekrytera ett 10-tal U14spelare från Vivalla. Vi hoppas de finner sig väl tillrätta 

och fortsätter träna med oss!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Innebandy 
 
KFUM Örebro innebandy är en breddförening som består av 9 lag och 253 medlemmar.Herrlaget 

nystartade under hösten 2019, då vi tog över stora delar av Hovstas seniorverksamhet. På tjejsidan har 

föreningen två lag – F0506 och F08, och på killsidan fyra lag –  P04/05, P08/09, P10/11 samt P12/13. 

KFUM Korpen har fortsatt sin verksamhet, och det är ett 30-tal ungdomar och unga vuxna som tränar i 

vår regi en gång i veckan. KFUM Allstars är ett lag för ungdomar med funktionsnedsättning och de har 

blivit ett etablerat lag som betyder mycket för föreningen.  

I april gjorde vi en stor satsning på en föreningsresa till SM-finalen i innebandy. Vi var ca 110 st från 

föreningen som åkte i två bussar till globen. Det var en mycket uppskattad resa och en upplevelse för alla 

våra spelare och ledare.  
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KFUM-kören 
 

KFUM-kören i Örebro har under 2019 genomfört sitt 122: a verksamhetsår med 37 körmedlemmar. 2019 

är ett avkortat verksamhetsår, eftersom KFUM-kören vid sitt årsmöte den 12 februari 2019 beslöt att 

avsluta körverksamheten.  

Under våren 2019 avslutades nästan alla körövningar med att någon körmedlem delade någon upplevd 

körerfarenhet från tidigare år. Många olika möten i olika sammanhang har satt djupa och rika spår hos 

körsångarna. En avslutningskonsert hölls i Adolfsbergs kyrka den 28 april i en helt fylld kyrka. Under 

konsertens paus bjöds alla närvarande på kaffe och tårta, vilket var mycket uppskattat.       Vid denna 

konsert gjordes en insamling till Porten Dorkas, som är en av flera verksamhetsgrenar inom Örebro 

Stadsmission. 

KFUM-kören sjöng under Valborgsmässoafton på omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro, liksom 

traditionsenligt vid Hembygdsgården i Adolfsberg.Den 11 maj ägde en avslutningsfest rum på Götabro 

Kursgård, där alla körmedlemmar med respektive var inbjudna. Det blev en mycket god fest på många 

olika sätt, där också KFUM-Örebro fanns med via Anders Botvidsson som tackade KFUM-kören för det 

fina arbete som kören svarat för under många år. 

Körens ledare Glory Lundgren har under flera år genom sitt goda ledarskap och musikalitet förmedlat 

många rika stunder för såväl körsångare som lyssnare i olika konserter, musikgudstjänster i Örebro och 

utanför dess gränser. 

 

Orientering 
 
Många exempel finns på att KFUM Örebro Orientering fortsätter att utvecklas och är en av distriktets 
storklubbar – som också börjar göra större och större avtryck nationellt. 
 
Vi är fortfarande den klart dominerande klubben i distriktet på ungdomssidan, med lag i alla tre U-10-
milaklasserna, en tredjedel av deltagande i Daladubbelnresan  Ett antal ensifffriga SM-placeringar på 
juniorsidan vittnar om en gryende elitepok. 
 
Bredden manifesteras av ett 90-tal deltagare på Oringen i Östergötland, enda distriktsklubb med tre lag på 
25-mannastafetten i Stockholm, där våra lag gjorde den bästa insatsen någonsin och ett flitigt tävlande i 
största allmänhet.        
 
Våra arrangemang fungerar väl, alltifrån två tävlingsdagar i Närkekvartetten i Lockhyttan i maj till 
barnpropagandan Påskäggsorienteringen i Brunnsparken – och ett antal större och mindre arrangemang 
däremellan. Interna klubbarrangemang, som t.ex. KUL-kavlen, Timmen, Juljoggen och klubbdagar  är 
välbesökta och uppskattade. 
 
Trots fyra väl fungerande kommittéer – Ungdom, Elit, Motion och Kart- och Tävling – och en 15-tal 
övriga funktionärer har vakansen på ordförandeposten varit ett av 2019 års få men stora problem. 
 
Dock, på det hela taget är KFUM Örebro Orientering en väl fungerande förening i medvind i alla vår 
idrotts delar - ungdom, elit, motion, arrangemang och trivsel.  
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Volleyboll 
 

Under 2019 har verksamheten rullat på ungefär som tidigare år.  

 

Voxette 
 

Den 28 april överraskade vi KFUMs manskör på deras avskedskonsert i Adolfsbergkyrkan. Vi 

Valborgssjöng i Ekeby-Almby, Gällersta forngård och Café skogen. I mitten av maj åkte vi till Orsa och 

höll en gemensam konsert med kyrkokören där. Den 25 maj bjöd vi på Ordens musik med te-salong i 

Equmeniakyrkan (Betania), och dagen efter deltog vi på deras gudstjänst. Vårterminen avslutades i mitten 

av juni då vi sjöng på en Voxettas bröllop. 

Vi startade igen efter sommaren med körläger i Kilsbergsgården. I oktober sjöng vi för Världens barn. 

Under december månad hade vi Julkonsert i Wasakyrkan, deltog på Julsångsmaraton i Nicolaikyrkan, 

sjöng på gudstjänst i Equmeniakyrkan, drog på Lucia-turné på flera företag samt på stan åt City Örebro, 

hälsade julen med Y's men på Laurentiusgården samt höll 2 konserter i Nicolaikyrkan tillsammans med 

körerna Corona och Vox Nicolai. 
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Slutord 
 
Ännu ett KFUM-år har passerat och det är dags att summera året med några rader.  

När jag tänker tillbaka på året minns jag speciellt ledarjulmaten, hela multihallen var full av ledare från alla 

grenföreningar, ett otroligt julbord serverades, trevlig underhållning det kändes nästan som 

nobelmiddagen. Jag minns när vi inte var fler än att vi fick rum i KFUM loungen och när maten bestod av 

en inköpt jultallrik med plastfolie på.  

På ledarjulmaten förstår nog alla ledare hur stort KFUM Örebro är, tänk om alla ledare tillsammans skulle 

kunna föra vidare det att den röda triangeln är större än bara sin aktivitet, att över 50 miljoner människor 

runt om i hela världen bär samma röda triangel på sina kläder precis som vi gör. Att genom den röda 

triangel kan man till exempel som några ungdomar i KFUM Örebro gjorde i år, bo och leva i Vitryssland 

under någon vecka och få med sig en värdefull erfarenhet hem. Den röda triangeln ger oss stora 

möjligheter och vi ska vara stolta att vara en del av en världsrörelse.  

Tegelbruket är en fantastisk arena, vår personal på kansliet är fantastiska och det är det inte bara vi som 

vet om det utan det vet även hela KFUM-Sverige om.  Det är tack vare Tegelbruket och vår personal som 

vi blev tillfrågade om vi kunde arrangera ROM 2019. Precis som alla andra arrangemang som vi tar på oss 

i KFUM Örebro så göra vi något bra av det. Jag kan inte sluta lovorda kansliet, 2018 arrangerade de K-

Forum, 2019 är det ROM och utöver detta så sköter dom den dagliga verksamheten så som kollo, 

Hästhagen, lovverksamhet samt sköter om våra gårdar.  

Jag vill avsluta med att tacka styrelsen och alla våra fantastiska ledare som gör ett otroligt bra jobb för våra 

barn och ungdomar, jag hoppas verkligen att ni förstår att ni gör skillnad och bidrar till att de får en 

meningsfull fritid. 

Hälsar KFUM Örebros ordförande Mats Landholm.  
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