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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 OCH REVISORER 

Styrelsen bestod under 2020 av ordförande Mats Landholm, samt ledamöterna Julia Berg, Magnus 
Björk, Katarina Bååth, Caroline Daly, Lars-Erik Gustafsson, Daniel Johansson, Saida Kamran. 
Revisionsuppdraget har skötts av Ernst & Young. Styrelsen har utöver årsmötet haft 10 
protokollförda sammanträden under året. Årsmöte hölls den 30/3 2020.  

FÖRBUNDSTILLHÖRIGHETER OCH MEDLEMMAR 

Föreningen är ansluten till KFUM Sverige och Svenska kanotförbundet. Föreningen hade under 2020 
74 medlemmar 

ANSTÄLLDA 

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. 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. Barbro gick 
under sommaren i pension. Tack för allt! All personal har också lagt mycket tid på arbetet i 
Tegelbruket och på gemensamma arrangemang. Tomas Gustavsson har hjälpt till på Karlslunds 
motionscentral men har inte haft en anställning i föreningen.  
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EKONOMI 

Föreningen gör en ekonomisk vinst för verksamhetsåret 2020. 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. 

UNGDOMSVERKSAMHET I PANDEMITIDER 

År 2020 var ett på många sätt utmanande och speciellt år. Vi har fokuserat på att ställa om istället för 
att ställa in. Vi har fått tänka i nya banor och anpassa verksamheten efter de vid varje tidpunkt 
rådande rekommendationer och restriktioner för att bidra till minskad smittspridning. Under 
perioder har verksamheten flutit på mer eller mindre som ett vanligt år men under perioder har 
verksamheten pausats eller genomförts i mindre skala. Vi är glada och tacksamma för att så många 
barn och ungdomar ändå har kunnat få fina lägerupplevelser, trygga vuxna och en meningsfull fritid, 
om än på delvis nya sätt.  
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HÄSTHAGEN 

KFUM Örebro har drivit kanotuthyrning, kiosk, bangolf och andra aktiviteter i Hästhagen. Föreningen 
har entreprenad på skötseln av parkmiljön, badplatsen 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. Under 2020 minskade antalet bokningar något på grund av covidpandemin, 
framförallt genomfördes inte de stora skolarrangemangen. Några företagsarrangemang med fika och 
aktiviteter har genomförts men även där har vi noterat en minskning mot föregående år på grund av 
pandemin.  

Under några intensiva sommarlovsveckor har dagkollo bedrivits av KFUM Örebro Ungdom. 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 vi med gott resultat fortsatt samarbetet med Rotaryklubbarna i 
Örebro. Det dagkollo som tidigare arrangerades vid Ässundet är nu en del av Hästhagens dagkollo. 
Resultatet blir 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 6-18 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.  
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Exempel på gratis drop-inaktiviteter har varit paddling, SUP, bangolf, klättring, såpainnebandy, 
bumperballs med mera. Tack vare sommarbidraget har också många ungdomsgrupper besökt 
Hästhagen även under sommarlovet.  

På grund av, eller kanske tack vare coronapandemin som innebar att fler stannade hemma under 
sommarlovet märkte vi en stor ökning av antalet besökare i Hästhagen. Många återkom flera gånger 
och det blev tydligt hur viktigt det är med ett utbud av sommarlovsaktiviteter med låg tröskel.  

I Hästhagen kan en barnfamilj spendera en härlig sommardag och göra flera aktiviteter tillsammans 
och avsluta dagen med ett bad vid det nya uppskattade friluftsbadet som Örebro kommun anlade 
och öppnade i början av sommaren.     

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. Många 
ungdomsgrupper från grenföreningarna och Tegelbruket hittar ut till Hästhagen för samvaro och 
aktivitet.   
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KOLLO 

Det sextonde året som entreprenör av all Örebro kommuns kolloverksamhet har i vanlig ordning gett 
hundratals barn i grundskolans årskurs 2-6 och särskolans åk 4-4 ett fint sommarminne. På grund av 
pandemin fick vi år anpassa kolloverksamheten på Kilsbergsgården och Stenboda så att vi tog emot 
35 barn per period och varje period delades upp på två. Varje barn fick alltså en vecka på kollo istället 
för två som under ett normalt år.  

Vi har själva genomfört åtta kolloperioder, för barn i årskurs 2-6 på vår egen lägergård 
Kilsbergsgården i närheten av Garphyttan, två kolloperioder för samma målgrupp i slutet av 
sommaren på Klackagården, samt tre perioder för barn och ungdomar med funktionsnedsättning på 
Klackagården. Fyra perioder köptes också på Stenboda vid Östra Laxsjön av Immanuelsförsamlingen. 

Totalt har knappt 600 barn och ungdomar kunnat erbjudas lägerupplevelser sommaren 2020. 
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.  

Vi är väldigt glada att så många barn och unga fick en härlig kolloupplevelse även detta år då mycket 
inte var som det brukar. Kollovistelsen som så många barn längtar efter och ser fram emot, som fyller 
på med ny energi och ger en respit från en ibland mycket tuff vardag har under pandemiåret varit 
viktigare än någonsin.  
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ANLÄGGNINGAR 

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. De flesta av våra grenföreningar har 
sin bas i och nyttjar huset för träning, tävling och arrangemang. 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 2020.  

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.  

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 2020 ansvarat 
för underhållet av anläggningen, är den KFUM-kategori som flitigast utnyttjat anläggningen. De 
externa uthyrningarna har dominerat. 

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. Öppethållandet har justerats efter vid varje tidpunkt rådande restriktioner på 
grund av pandemin. Under året vann vi upphandlingen av driften för ytterligare tre år. Vi ser fram 
emot att fortsätta utveckla verksamheten.  
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PROJEKT, UTBILDNINGAR 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 vandrarhem i Borlänge. Cirka 20 ungdomar 
från flera av våra grenföreningar, Tegelbruket och KFUM Kristinehamn satte sig på bussen mot 
Borlänge. Helgen innehöll två heldagar med skidåkning och samvaro över föreningsgränserna. 
Upplägget uppskattades av ungdomarna och flera av dem uttryckte att de inte har några andra 
möjligheter att åka skidor, då de inte kommer från familjer som har skidåkning som tradition. Sex 
ledare från olika föreningar följde med och servade med stöttning i backen och god mat. 
Fritidsbanken hjälpte till med skidutrustning, de flesta deltagarna lånade utrustning därifrån.    

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 flera hundra ungdomar 
kom till Tegelbruket för att prova på olika aktiviteter, umgås och ha kul.  

I samarbete med Örebro-Värmlandsregionen hölls en George och Williamsutbildning samt en Emma-
utbildning utan övernattning på Tegelbruket. Att våra ungdomar genomför utbildningarna inom 
KFUM:s utbildningsstege Helheten är viktigt för att de ska få upp ögonen för de möjligheter som 
erbjuds inom KFUM såväl lokalt som nationellt och internationellt.  

På grund av pandemin fick vi tyvärr ställa in flera arrangemang, bland annat den planerade KFUM-
veckan under höstlovet, kollojubileum för Klackakollo, världens fest och julmaten för våra 
grenföreningars ledare. Mycket tråkigt men vi hoppas på bättre möjligheter under 2021.  
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GRENFÖRENINGARNAS VERKSAMHET 

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 ännu fler barn möjlighet att uppleva en rolig sommarlovsvecka har vi med gott resultat 
fortsatt samarbetet med Rotaryklubbarna i Örebro. Det inarbetade dagkollo som tidigare 
arrangerades vid Ässundet är nu en del av Hästhagens dagkollo. Resultatet blir att barnen på 
dagkollo kom från fler olika delar av staden vilket leder till ökad integration. Föreståndare var Ludvig 
Gelinder, Vilhelm Gelinder, Anders Haldorsson och Elise Olander. Ett 40-tal feriepraktikanter, varav 
många kommer från grenföreningarna, hjälpte till att skapa oförglömliga sommarupplevelser för 
barnen. 

Under sportlovet och höstlovet anordnades övernattningsläger på Kilsbergsgården med drygt 60 
deltagare under sportlovet och knappt 50 deltagare under höstlovet. Under höstlovet anordnades ett 
mycket uppskattat läger för äldre deltagare med funktionsnedsättning som lockade 16 deltagare till 
Klackagården. Sport- och höstlovskollo genomsyras av samma härliga kolloanda som sommarkollo. 
Utomhusaktiviteter och lekar blandas med spökjakt, inomhusmys, pyssel, badtunnebad och iskalla 
dopp i sjön.  
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Under två späckade sommarlovsveckor var det fullt ös på Idrottskul i och runt Tegelbruket då ett 70-
tal barn i årskurs 2-6 provade på KFUM:s idrotter och lite till tillsammans med ett gäng glada ledare. 
Barnen som deltog på Idrottskul som genomförs i samarbete med Länsförsäkringar Bergslagen blev 
medlemmar i KFUM Örebro Ungdom.  
I ramperna på Tegelbruket har det åkts bland annat BMX, skateboard och kickboard. I årskortet för 
ramperna ingår medlemskap i KFUM Örebro Ungdom. 

Föreningens utövare av cricket gick under året ur KFUM Örebro ungdom för att ansluta till den 
nystartade Cricketföreningen som nu står på egna ben. Vi önskar Cricket-gänget varmt lycka till i den 
nya föreningen.   

Vi välkomnar det nya Jugger-gänget i föreningen! Jugger är ett nytt spel i Sverige som är här för att 
stanna. Med minst fem personer i varje lag kämpar man om att placera Juggerskallen i 
motståndarens bo. I spelet används markeringsstavar som kallas pompor. De markerar 
motståndarlaget, precis som i airsoft, paintball och lajv. 

Jugger har sitt ursprung från filmen The Blood of Heroes från 1989 med Joan Chen och Rutger Hauer i 
huvudrollerna. Spelet fann sin väg in i lajvets värld i Tyskland på 90-talet för att sedan bli det 
fristående spel det är idag. KFUM Örebro Jugger har haft regelbundna träningar med ledare och 
intresset har växt. Juggergänget har även deltagit i den enda tillgängliga turneringen 
”Svelandsderbyt” där KFUM Örebro Jugger lyckades komma på en 3:e plats.  
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TB E-sport vänder sig till ungdomar 16-25 år. För våra ca 100 medlemmar startade verksamheten 
som vanligt i början av året. Några av lagen som finns med i e-sporten är vana med hemmaträningar, 
det vill säga de som har utrustning hemma, så för de kunde träningarna fortsätta som vanligt när vi 
inte kunde hålla igång vår verksamhet på plats på Tegelbruket när pandemin slog till.  
 
För de ungdomar som inte kunde ha träningar på grund av att utrustning saknas hemma, fick vi tänka 
i nya banor och började spelade spel som går att spela via mobilen i kombination med vår 
kommunikationsplattform discord så samtal kunde föras samtidigt som spelet var igång. Varje vecka 
under höstterminen fanns två ungdomscoacher inne på discord två-tre kvällar och arrangerade 
tillsammans med ungdomar turneringar i olika spel som till exempel Among Us, Monopol och CSGO. 
På detta vis kunde e-sportverksamheten hållas igång under hela 2020 men på ett mer anpassat sätt.  
 
Ungdomar i Tegelbruket som köper TB-kort och som inte redan är medlem i någon förening i huset 
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. 
Tegelbrukets ungdomscoacher gör det stora arbetet med att fånga upp och engagera ungdomarna i 
verksamheten. Nytt för år 2020 är TB Action, som är en stor satsning på ungdomar med 
funktionsnedsättning med en stor bredd av aktiviteter inom idrott, dans och kultur. Tegelbruket har 
en mycket omfattande verksamhet, mer information om den finns i Tegelbrukets 
verksamhetsberättelse.  
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BASKET 

KFUM Örebro Basket hade år 2020, 400 medlemmar fördelat på 20 lag. Föreningen har 50 
ideella ledare, två anställda på kansliet samt styrelse. Föreningens lag tränar i huvudsak på 
Tegelbruket men använder även andra idrottshallar i Örebro för träningar och matcher. 
KFUM Örebro Basket erbjöd 2019/20, 45 träningspass i veckan varav 22 på Tegelbruket. I 
Tegelbruket har KFUM Örebro Basket också möjligheten att arrangera läger, matcher, 
utbildningar osv.   
   
Stora delar av 2020 fokuserades på kreativa former att bedriva verksamhet. Vi ställde om 
och mycket gjordes digitalt, såsom coachsamtal, utvecklingssamtal, styrelsemöten, 
föräldramöten med mera. Detta är något vi kommer att ha med oss framåt då vi fått 
feedback att det är ett enkelt sätt att mötas på.   
  
Under sommaren arrangerades en 3x3- turnering på GIH, på universitetet. En mycket lyckad 
dag där vi med hjälp av Örebro Kommun fick chansen att kunna erbjuda en kostnadsfri 
turnering för alla anmälda. KFUM Örebro basket startade som vanligt säsongen 2020 med 
att arrangera Summer Camp för KFUM Örebro basketspelare på Tegelbruket. I år var det 
deltagare från Ledarskapsakademin som planerade, utförde och ledde på lägret. Ett lyckat 
koncept som vi kommer att bygga vidare på. Även detta var ett lyckat event under speciella 
tider.   
  
Utöver detta vill KFUM Örebro Basket hylla sina ledare i föreningen lite extra. De har gjort 
ett fantastiskt jobb med att bedriva träning i olika kreativa former; utomhus, digitalt, videos, 
dagböcker osv. Pandemiåret 2020 har utvecklat oss som förening och lagt en grund för nya 
idéer framåt.  
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DANS 

KFUM Örebro dans har under 2020 erbjudit ett brett kursutbud för barn, ungdomar och 
vuxna. De kurser som varit igång under 2020 är dans & rörelse för de yngsta 4-6 år, Showkidz 
7-9 år där eleverna bygger en grund inför showdans. Hiphop kidz 7-9 år som på ett lekfullt 
sätt lägger grunden för kurser i hiphop. Streetdance och Hiphop både på avancerad nivå till 
nybörjarnivå i alla åldrar samt showdans i alla nivåer och åldrar.  

Under året har medlemmarna erbjudits att delta på flera workshops med gästlärare både 
från utlandet och i Sverige. Dessa workshops genomfördes innan restriktionerna kom eller 
förflyttades utomhus. Anita Basha hade gratis dansklasser i hiphop hela sommaren på 
måndagar och torsdagar för ungdomar 15+ på mellan och avancerad nivå.  

Ett filmprojekt lett av Anita Basha KFUM Öebro Dans Massive Community i samarbete med 
Örebro kulturskola, kulturen och ung peng och Kennedies Independent dressing 
genomfördes under sommaren. Här spelades flera dansfilmer in där ungdomar fick möjlighet 
till att sommarjobba med dans. Tropical Mix åkte till Paris i Februai för att delta i tävlingen 
Juste Debout. Den blev dock inställd när de var på plats och det blev istället en kulturresa 
med fokus på att stärka gruppens gemenskap ännu mer.  
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Under hösten deltog Tropical mix och Legoo i Streetstars Danceshool Challenge digitalt. Båda 
grupperna spelade in varsin dansfilm tillsammans med Anita Basha filmat av Erik Björklund. 
Tropical Mix tog hem förstapriset i kategorin next generation 17-19 år och Legoo fick 
hedersomnämnde i den avancerade kategorin.   

Föreningen har samarbete med lov-örebro där vi under året erbjudit popup dans i 
stadsparken tisdagar 13-16 i åldrarna 8 år och äldre samt höstlovsdans under vecka 44 för 
barn och ungdomar i Örebro.  

Föreningen har även ett samarbete med Örebroandan och den verksamheten.  

Under 2020 har föreningen haft 9 stycken verksamma ledare som undervisat. Föreningen 
har fortsatt att göra elitsatsning med mycket fokus på att erbjuda coachning till de äldre 
dansarna som vill satsa på sin dans. 

KFUM Örebro Dans Massive Community fick möjlighet att inviga Örebrogalan med dans samt 
bjuda på mer dans under galan. Galan flyttades fram i tid på grund av Corona men dansarna 
kunde ändå genomföra sina danser på Conventum under hösten, men med en mindre 
publik.  

Våra traditionsenliga dansavslutningar har inte genomförts under 2020 istället har eleverna 
filmats och föräldrar har fått tagit del av deras utveckling digitalt.  
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FRIIDROTT 

Föreningen hade under 2020 900 medlemmar som tränade i Tybblelundshallen och på GIH. De flesta 
tävlingar och arrangemang fick ställas in men friidrottsskolan kunde genomföras under sommarlovet 
med färre deltagare än vanligt. Tävlings- och träningsverksamheten har anpassats efter vid varje 
tidpunkt rådande restriktioner och rekommendationer. Tre KFUM-are var med och tävlade i 
Finnkampen.  

FRISBEE-DISCGOLF 

Våra två 18-hålsbanor har under 2020 haft ett uppsving av besöksantalet. Många har under 2020, 
som till stor del präglats av coronapandemin, sökt sig till utomhusaktiviteter och på landets 
discgolfbanor har detta märkts tydligt. Tävlingsverksamheten har anpassats utifrån rådande 
restriktioner. Den lokala touren kunde genomföras genom att deltagarna delades upp på två 
speltider. Under året har ett par korthålsbanor tillkommit i Örebro, bland annat i Baronbackarna och 
i Brickebacken. Den lokala touren spelades vid 21 tillfällen med totalt 180 unika deltagare!  

Klubbens antal av PDGA-anslutna medlemmar har ökat från 66 st 2019 till 72 st 2020 trots 
nedbantningen av tävlingsprogrammet. Under året har det bjudits in till regionala tävlingar. Vi har 
arrangerat lag-SM på både Brickebergs- och Hästhagsbanan. Ett arrangemang som flöt fint trots att 
coronarestriktioner gjorde att ändringar fick göras i upplägget. KFUMs lag slutade på en 9:e plats 
totalt.  

I klubbens verksamhet ingår också tillhandahållandet av en discshop i kiosken i Hästhagen. I första 
hand tänkt för att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att på plats inhandla utrustning till 
sitt idrottsutövande, men även som finansiering till det nödvändiga underhållsarbetet med våra 
banor samt för att ge oss möjlighet att skjuta till discar som priser i våra lokala arrangemang. 
Discförsäljningen har i år gått rekordbra och har gett ett överskott på ca 170000 kr. 
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FRISBEE-ULTIMATE FRISBEE 

Innan coronan slog till hann damerna och herrarna med att spela inomhus-EM i Danmark. Det blev 
en fantastiskt rolig vecka med mycket gemenskap och bra spel! Herrarna tog brons och damerna var 
1 poäng från final i sin semifinal, 4:e plats till slut. Damerna vann Fair Playpriset. 
 
Resultatmässigt var 2020 ett fantastiskt år för klubben med mängder av SM-guld! U20-laget vann alla 
turneringar under året, likaså i mixedklassen vann klubben alla turneringar. Herrarna vann SM på 
gräs och likadant gjorde U14 och U17. Riktigt coolt var det på USM i U14-klassen då båda Örebro-
lagen möttes i finalen! 
 
Det har varit riktigt häftigt att se och följa utvecklingen hos våra yngre spelare. De tar snabbt till sig 
nya saker och hittar själva på nya kast, fångster och spelsätt! 
 
Våra föräldrar har under året haft mängder av föräldraträningar, där de tränar och spelar match 
samtidigt som ungdomarna tränar! De hann med att åka till Västerås och spela en träningsmatch mot 
ett korplag, vinst med uddamålet! 
 
Damerna och herrarna har under hösten haft stående digitala möten där man tillsammans tittar på 
matcher och analyserar dessa. Det har varit väldigt givande och fortsätter under våren.  
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INNEBANDY 

KFUM Örebro innebandy är en breddförening som har 263 medlemmar. Under 2020 var vår 
tävlingsverksamhet enbart igång några veckor under våren och tidig höst.   

Träningsmässigt har våra yngre lag har kunnat träna i princip hela året med undantag för de sista 
veckorna i december. De äldre lagen har fått avstå träning inomhus större delen av året på grund av 
pandemin.  

Föreningen har två flicklag – F0506 och F08, och fyra pojklag – P04/05, P08/09, P10/11 samt P12/13. 
Herrlaget som nystartade under hösten 2019 spelar i div 3.  KFUM Korpen fortsatte sin verksamhet 
under våren men startade aldrig under hösten.   

KFUM Allstars är ett lag för ungdomar med funktionsnedsättning och de har blivit ett etablerat lag 
som betyder mycket för föreningen.  

ORIENTERING  

Precis som för de allra flesta verksamheter har inte mycket av det som planerats gått att genomföra 
för KFUM Örebro Orientering detta pandemiska 2020. Efter att ett mindre gäng i mars rest till 
Halland för säsongsupptakt avstannade orienteringsåret 2020. Vi har till punkt och pricka följt 
Folkhälsomyndigenhetens och Svenska Orienteringsförbundets rekommendationer. Det betyder att 
ungdomsträningar för åldersgrupperna födda 2005 och senare har fungerat i smågrupper med olika 
samlingsplatser, men tävlingsverksamheten har i princip legat nere.  
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Ett mindre antal av våra mest entusiastiska skärmfinnare har då och då sökt sig till tävlingar där 
påhittiga arrangörer spridit ut de startande i grupper om 50 åt gången under en veckas tid. Men som 
sagt: För de flesta av oss blev det en icke-säsong. 
SM-tävlingarna genomfördes under en period med låg smittspridningsnivå. Medel- och 
långdistanserna avgjordes i södra Bohuslän och sprinten faktiskt i Tybbleområdet med Almby IK som 
arrangör. Vid båda tillfällen deltog sex KFUM-are och bästa resultatet nådde Melker Forsberg i 
sprintens H20-klass med en 9:e plats. Även tre DM-tävlingar genomfördes - natt-, medel- och 
långdistansorientering. Vi var den klart dominerande föreningen med flest deltagare i alla tre 
disciplinerna och fick sju, sex respektive åtta mästare. 
 
Vi lyckades även genomföra två traditionella klubbarrangemang. Den s.k. KUL-kavlen sprangs i 
augusti i stället för i början av juni och Timmen, som normalt avslutar vår säsong i november, 
förlades detta tävlingsfria år till slutet av september, den kanske finaste av orienteringsårstider. 
 
När året, men inte pandemin och dess restriktioner, gick mot sitt slut och uppgivenheten började 
gripa omkring sig introducerades vad som nog blev årets höjdpunkt för många - i avsaknad av 
Tiomila, Oringen och 25-manna – nämligen KFUM-kampen. En lagtävling i träningsaktiviteter under 
december månad som kom att engagera c:a 100 medlemmar.  
Arrangörerna i elit- och motionskommitéerna fördelade intresserade – elit, ungdom och motionärer 
av alla de slag - i sex lag med illustra namn som t.ex. pallplatstrions Natträvarna, Flitiga Bävrarna och 
Skärmtrollen. Se där, en rolig och verkligt uppskattad avslutning på ett tungt år, för oss orienterare - 
som för alla andra.     
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VOLLEYBOLL 

2020 har varit en prövningens år för verksamheten hos KFUM Örebro Volleyboll. Många turneringar 
och matcher blev inställda för så väl barn, ungdomar och vuxna. 

De guldkorn som dök upp under året var att vi hade representation i U19-landslaget i EM-kvalet i 
form av Nathalie Arvidson samt att tidigare KFUM-spelaren Linda Andersson representerade 
seniorlandslaget. Linda blev även klubbens första volleybolluppfostrade spelare som blivit proffs.  

Andra guldkorn var att för barn och unga (födda 2005 och senare) har träningarna löpt på när 
restriktionerna har tillåtet och varit till stor glädje för träningsgrupperna. Ytterligare guldkorn var att 
herrlaget ledde serien i division 1 när året tog slut.  

Det största guldkornet är dock att verksamheten fått ett uppsving i medlemsantal med 50 spelare 
(totalt 172 medlemmar) och en kö på 20 spelare under hösten. En spännande utmaning för 
kommande år då ledare och halltider saknas för att kunna erbjuda alla en plats. 
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VOXETTE 

Köråret startade i januari med repetitioner i Equmeniakyrkan Betania som vanligt. Vi var taggade och 
förväntansfulla inför konsert med danslåtar i juni (vilken senare såklart blev inställd/framflyttad), 
men också tagna av det som hände ute i världen. Skulle detta påverka oss och kören?  

I mitten av mars deltog vi på Betanias gudstjänst med temat ”Kampen mot det onda” (känns så här i 
efterhand att det har vi fått jobba på sedan dess!). Vid den tiden fattade styrelsen och körledaren 
beslut om att våra repetitioner skulle fortgå i Betania för friska Voxettor. Vi ordnade också så att det 
blev möjligt att delta via länk. 

I början av april var vi tvungna att tänka om pga de nya riktlinjerna. Styrelsen och körledaren 
arbetade fram en modell bestående av: I första hand, om vädret tillåter, ”Solskenskören” dvs alla 
friska Voxettor träffas och sjunger utomhus i en privat trädgård, övriga kan delta via länk. Annars 
mindre ”Regnväderskörer” på rullande schema i Betania, övriga kan delta via länk. Vi behövde aldrig 
kalla in Regnväderskörerna utan hade många mysiga ganska kylslagna utomhusrep. 

Vår traditionsenliga Valborgsturné blev inställd men gav oss den fantastiska möjligheten att glädja 
många äldre och personal på vårdboenden i Örebro. Vilka av kör eller åhörare som hade de bredaste 
leendena eller mest tårar är oklart. Det blev ett av de mest uppskattade framförandena i körens 
historia. Till vår glädje blev det en repris på Valborgssuccén på Nationaldagen. En vackert blå-gul kör 
sjöng en vackert arrangerad ”Du gamla du fria” i vackert väder för vackra åhörare! Vi deltog även i 
Örebro kommuns digitala Nationaldagsfirande innan vi tog sommarlov. 

I augusti pågick ett febrilt digitalt arbete för styrelsen och körledaren för att försöka komma fram till 

möjliga lösningar för att kunna genomföra årsmöte, repetitioner, gig och konsert. Vi hade ett fysiskt 

årsmöte med möjligt deltagande via länk. Vi hade repetitioner i Betania, med vädrings- och 

möbleringsansvariga på plats innan och kortare repetitionstid utan rast, allt för att kunna sitta 

tillsammans och sjunga med minimal smittrisk. Vi fortsatte att erbjuda deltagande via länk. 

Den 3/10 sjöng vi för Världens barn – som vi brukar men något färre och vi skramlade inte med 
pengabössorna, de fick stå en bit framför oss. Sista torsdagen i oktober var sista repet inomhus i 
Betania. Efter det lyckades vi få till ett par utomhusrepetitioner med länkmöjlighet. 

I slutet av november ställdes våra betydelsefulla ”julgig” in, ett hårt slag för denna jul- och 
luciaälskande kör. Till slut fick vi sådan julabstinens att vi den 5/12 delade upp oss i småkörer och 
sjöng våra julsånger i en privat trädgård. Vi filmade oss och lade ut som julhälsningar till alla på vår 
facebook-sida. 

Ett år då inget blev som tänkt har varit ett av de mest krävande för oss alla i kören. Styrelsen och 
körledaren har lagt ner ett fantastiskt jobb för att få till Plan A, Plan B, Plan C och Plan D för att i 
nästa ögonblick tänka om och gå åt ett helt annat håll. Alla Voxettor har hjälpt och stöttat varandra i 
en osäker tid. 

Men vi har lärt oss otroligt mycket! Vi har utvecklat länknärvaro på rep, träffats digitalt (tex i 
musikappar och julklappsbyte online), deltagit i lokala digitala evenemang och erövrat ny mark 
genom sång till den äldre generationen. 
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SLUTORD 

Året 2020 blev inte som någon av oss kunde föreställa oss, men trots Covid-19 har KFUM Örebro 

lyckats att genomföra stora delar av den planerade verksamheten. Under 2020 visade kansliet att de 

har en otrolig förmåga att vara flexibla och finna lösningar för att kunna genomföra verksamheten 

trots förändrade förutsättningar. Genom att planera om och anpassa verksamheten efter rådande 

omständigheter kunde KFUM Örebro genomföra både sommar- och lovkollon.  

Något som har varit positivt under året är att fler Örebroare har hittat ut till Hästhagen. Hästhagen är 

ett område där KFUM Örebro vill erbjuda alla Örebroare en miljö som inspirerar till aktivitet och ett 

enkelt sätt att vara ute i friska luften. Hästhagen är även en inkörsport för ungdomar till arbetslivet 

då många får sitt första sommarjobb där. 

2020 har varit ett tufft år för alla våra grenföreningar då dessa inte har kunnat genomföra träningar 

och tävlingar i den utsträckning man har gjort tidigare år. KFUM vill inspirera ungdomar till en 

meningsfull fritid och ett år som 2020 med en pandemi försvårar det, jag hoppas att det gångna året 

inte har gjort att våra ungdomar slutat att träna och tävla utan att vi kan behålla dem och fortsätta 

att ge dem en meningsfull fritid även i framtiden. 

Jag vill tacka alla våra tränare och ledare i grenföreningarna för att ni finns och jag hoppas att ni ser 

ljuset i tunneln där vardagen blir mer normal igen, ni betyder otroligt mycket för KFUM och 

ungdomarna vi tar hand om. 

Även 2021 kommer att bli ett annorlunda år, med fortsatta anpassningar av vår verksamhet, men 

med vårt otroligt duktiga kansli, våra duktiga styrelser, ledare och tränare kan vi känna oss trygga 

även för framtida prövningar hälsar KFUM Örebros ordförande Mats Landholm. 
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Styrelsen för KFUM Örebro 

 

 

Mats Landholm, ordförande 

 

 

Julia Berg    Magnus Björk 

 

 

Katarina Bååth   Caroline Daly 

 

 

Lars-Erik Gustafsson   Daniel Johansson 

 

 

   Saida Kamran    
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