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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.    

STYRELSEN OCH REVISORER 

Styrelsen bestod under 2021 av ordförande Mats Landholm, samt ledamöterna Julia Berg, 
Magnus Björk, Agneta Blom, Katarina Bååth, Ingela Fredriksson, Daniel Johansson och Saida 
Kamran som avgick från sitt uppdrag. Revisionsuppdraget har skötts av Ernst & Young. 
Styrelsen har utöver årsmötet haft 10 protokollförda sammanträden under året. Årsmöte hölls 
digitalt den 22/3 2021.  

FÖRBUNDSTILLHÖRIGHETER OCH MEDLEMMAR 

Föreningen är ansluten till KFUM Sverige och Svenska kanotförbundet. Föreningen hade under 
2021 78 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 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 på Karlslunds motionscentral men har inte haft en anställning i föreningen.  
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EKONOMI 

Verksamheten gör en ekonomisk förlust för verksamhetsåret 2021. 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 2021 var ett andra verksamhetsår präglat av covid 19-pandemin. Vi har även i år fokuserat på 
att ställa om istället för att ställa in. Vi har fått anpassa verksamheten efter de vid varje tidpunkt 
rådande rekommendationer och restriktioner för att bidra till minskad smittspridning. Vi har 
fått vänja oss vid plötsliga förändringar och att tänka i nya, kreativa banor. Under perioder har 
verksamheten flutit på mer eller mindre som ett vanligt år men under andra 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 2021 ökade antalet bokningar något jämfört med 2020 men 
är inte riktigt tillbaka på samma nivå som före pandemin. Framför allt genomfördes inte de stora 
skolarrangemangen. Några företagsarrangemang har genomförts i liten skala.   

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 även i år. Resultatet blir att barnen på dagkollo kom från fler olika 
delar av staden vilket leder till ökad integration och mångfald.  

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. Årets stora 
nyhet var en scen med storbildsskärm som användes till artistframträdanden, sportsändningar 
och tv-spel.  
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Exempel på gratis drop-inaktiviteter har varit paddling, SUP, bangolf, klättring, bumperballs, 
waterroller 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 även 
under sommarlovet 2021 märkte vi en fortsatt 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 någon av de två badplatser som nu finns i 
Svartån uppströms från Hästhagen.      

I Hästhagen fick under sommaren ett hundratal ungdomar göra sin feriepraktik, vilket många av 
dem beskriver som ”världens bästa sommarjobb”. Tillsammans med övrig personal i Hästhagen 
skapar de minnen för livet för hundratals dagkollobarn och bidrar till att våra besökare får en 
positiv upplevelse av sitt besök i Hästhagen.  

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

Det sjuttonde 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 även i år anpassa barnkolloverksamheten på 
Kilsbergsgården, Stenboda och Klacka. Varje barn fick alltså en vecka på kollo istället för två som 
under ett normalt år. På det sättet kunde vi minska barngrupperna. Antal barn som fick åka på 
kollo var detsamma. 

Vi har själva genomfört åtta kolloperioder, för barn i årskurs 2-6 på vår egen lägergård 
Kilsbergsgården i närheten av Garphyttan, fyra kolloperioder för samma målgrupp i slutet av 
sommaren på Klackagården, samt två 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 2021. 
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 2021.  

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 om än i mindre skala än före 
pandemin då restriktioner under långa perioder omöjliggjort uthyrning.  

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 2021 
ansvarat för underhållet av anläggningen, är den KFUM-kategori som flitigast utnyttjat 
anläggningen. De externa uthyrningarna har dominerat. 

KFUM Örebro har 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 har vi byggt en 
padelbana i anslutning till motionscentralen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla 
verksamheten framöver.  
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PROJEKT, UTBILDNINGAR OCH ARRANGEMANG 

Under en härlig sommarlovsvecka deltog ett trettiotal ungdomar på ungdomskollo, ett nytt 
kollokoncept i samarbete med Tegelbruket och KFUM Örebro-Värmlandsregionen som riktar sig 
till ungdomar mellan 16-20. Deltagarna var med i olika aktivitetsgrupper och levde klassiskt 
kolloliv tillsammans på Klackagården. Ledare under veckan var kolloledare och 
ungdomscoacher från Tegelbruket. Veckan var mycket uppskattad och en uppföljare var 
planerad under jullovet, men detta läger fick tyvärr ställas in på grund av pandemirestriktioner.  

I samarbete med Örebro-Värmlandsregionen hölls flera George och Williamsutbildningar samt 
två Emma-utbildningar med övernattning på Klackagården. 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.  

Ledarjulmaten samlade knappt hundra ledare från våra grenföreningar. Det bjöds på 
traditionsenlig julmat och underhållning samt stipendieutdelning. Stort grattis till Ulf 
Hammarberg, Friidrott som tilldelades utmärkelsen årets KFUM-ledare.  

Agneta Blom, Johanna Berg, Julia Berg och Ingela Fredriksson representerade KFUM-föreningar i 
Örebro på KFUM Sveriges riksombudsmöte som gick av stapeln i Uppsala.  
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GRENFÖRENINGARNAS VERKSAMHET 

UNGDOM  

Cirka 300 barn fördelade på fem veckor deltog på vårt dagkollo i Hästhagen, där barnen gör 
tematiska aktiviteter och lekar och testar Hästhagens olika aktiviteter. 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. Vuxna 
ledare var Anders Haldorsson, Vilhelm Gelinder och Elise Olander. Ett 50-tal feriepraktikanter, 
varav många kommer från grenföreningarna, hjälpte till att skapa oförglömliga 
sommarupplevelser för barnen. 

Under höstlovet anordnades övernattningsläger på Kilsbergsgården med knappt 50 deltagare. 
Under höstlovet anordnades också ett mycket uppskattat läger för äldre deltagare med 
funktionsnedsättning som lockade 17 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. Det numera 
traditionsenliga sportlovskollot fick tyvärr ställas in på grund av pandemin.  
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Under två späckade sommarlovsveckor var det fullt ös på Idrottskul i och runt Tegelbruket då 
ett 60-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. 
 
KFUM Örebro Jugger har haft regelbundna träningar med ledare. Många nya deltagare har fått 
upp intresse när de har gått förbi och intresset har växt. 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. 
 
Tegelbruket e-sport startade som verksamhet hösten 2017 som ett svar på ett behov som 

Tegelbruket genom sitt arbete med ungdomsinflytande identifierat tidigare samma år. Under 

åren har verksamheten växt till att omfatta hundratals ungdomar som förutom att dela på totalt 

15 spelstationer under veckans alla dagar också är engagerade i fysisk träning, arrangörskap och 

mycket annat runtomkring den faktiska e-sportverksamheten. 

Under 2021 har e-sportverksamheten bedrivits på plats när pandemin tillåtit, men under stora 
delar av året har vi fokuserat på digitala events och organiserat så lagen kunnat träna hemifrån. 
För ungdomar som ej har möjlighet att spela hemifrån har dessa erbjudits att spela på 
Tegelbruket med covidanpassade platser. 
  
Under vårterminen fick e-sportverksamheten i uppdrag att samordna en arbetsgrupp bestående 
av fritidsledare från Örebros fritidsgårdar och anorna en gårdsturnering i CSGO som kunde 
genomföras hemifrån för deltagarna. Turneringen streamades och sändes live så fritidsgårdarna 
kunde ta del av hela eventet från respektive fritidsgård. Turneringen var väldigt uppskattad och 
kommer fortsätta genomföras årligen. 
 
På höstlovet kunde vi genomföra ett väldigt efterfrågat 48h-LAN. Lanet bestod av 50 deltagare 
och i.o.m. Tegelbrukets stora lokaler kunde vi anpassa platserna utifrån ett smittsäkert 
perspektiv. Utöver spelandet hade ungdomarna möjlighet att delta i andra aktiviteter som t.ex. 
klättring, matlagning och aktiviteter i idrottshallarna. 
 
Efterfrågan av att gå med i e-sportverksamheten har varit stor och därför har vi under början av 
hösten utökat med ytterligare 5 datorer i rummet Astrid som innebär att vi har kapacitet för at 
ta emot 150 ungdomar varje vecka. 
 
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. Projektet TB Action, som är en stor satsning på 
ungdomar med funktionsnedsättning med en stor bredd av aktiviteter inom idrott, dans och 
kultur rullade på med stort deltagande under 2021. Tegelbruket har i övrigt en mycket 
omfattande verksamhet, mer information om den finns i Tegelbrukets verksamhetsberättelse. 
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BASKET 

Föreningen har under året haft 475 medlemmar. 
 
Trots alla utmaningar med Covid-19 under 2021, inställd säsong 2021, inställda träningar, 
anpassade träningar är det extra roligt att intresset för basketen ökar, vår förening växer och 
antalet lag i föreningen har blivit fler.  
 
Föreningen har under 2021 startat upp ett antal nya lag, tre lag i Lillån med enormt intresse 
redan från första träningen. Under hösten 2021 startade vi ett lag med 4 av våra 06 spelare som 
ledare i Brickebacken. Det har varit ett uppskattat initiativ dels från kommunen som är med och 
stöttar detta finansiellt samt från de boende i Brickebacken. 
 
Ett levande och lyckat koncept i vår förening är att vi erbjuder basket för alla en dag i veckan där 
alla nya och gamla basketspelare är välkomna. Basket för alla erbjuder vi till spelare i först och 
främst tonåren till att börja spela basket. Tidigare har det varit svårt för oss som idrott och 
förening att ta emot nybörjare som är i dessa åldrar. Men på grund av basket för alla har vi 
kunnat skapa en miljö som är välkommande och utvecklande för alla nivåer. För oss är det också 
ett bra sätt att garantera integration mellan våra medlemmar från olika lag. 
 
KFUM Örebro Basket är en fantastisk förening med stort engagemang och stora baskethjärtan. 
Det finns väldigt mycket att vara stolt över. Den utveckling som har gjorts under åren är 
imponerade. Inget av detta hade varit möjligt utan de eldsjälar som finns och driver föreningen 
framåt. 
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DANS 

KFUM Örebro dans har under 2021 erbjudit ett brett kursutbud för barn, ungdomar och 
vuxna. De kurser som varit igång under 2021 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 samt 
Yoga-Dans-Meditation 16+. Våra medlemmar har erbjudits gratis workshops i olika 
dansstilar under året som har gått.  

Vi har även genomfört olika projekt så som:  

En professionell dansfilm med fokus på psykisk ohälsa. Ett samarbete med Nike där 
samtliga deltagare fick Air Force One skor. Projekt United med The Movement. Ett 
projekt för att engagera unga tjejer att mötas i dansen. Professionell dansfilm för att fira 
nationaldagen. Ett dansresidens i samarbete med Trainstation, Region Örebro, Lov 
Örebro och danskompaniet Cie Kane från Frankrike/Schweiz. Dance Invasion på 
Kulturkvarteret.  

Fashion Show som är ett samarbete med Kulturkvarteret, Trainstation, Kulturskolan och 
Stadsbiblioteket. En professionell julfilm i samarbete med Lov Örebro. Vi fick möjlighet 
att vara med och uppträda på Vinterfestivalen den andra advent i stadsparken. Några 
elever från vår elitgrupp uppträde. Vi hade åter igen möjlighet att genomföra Vår 
traditionsenliga dansavslutning den första advent. En avslutning som var uppskattad av 
både elever och föräldrar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: ADD959C2-7BFA-4252-B75C-E056527F94CA



13 (18) 

 
 

 

FRIIDROTT 

Föreningen hade under 2021 803 medlemmar som tränade i Tybblelundshallen och på GIH. 
Många tävlingar och arrangemang fick ställas in men friidrottsskolan kunde genomföras under 
sommarlovet. Tävlings- och träningsverksamheten har anpassats efter vid varje tidpunkt 
rådande restriktioner och rekommendationer.  
KFUM Örebro Friidrott ska möjliggöra rörelse för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet eller 
funktionsvariation. Syftet är att skapa en god kamratanda präglad av rörelse och glädje med 
kvalité för att vi ska må bra och utvecklas tillsammans. 

Ändamålet med vår idrottsliga verksamhet är att erbjuda idrott där du känner dig delaktig och 
betydelsefull oavsett ambitionsnivå. Genom vår verksamhet ska vi erbjuda en miljö som 
stimulerar välmående, utveckling och gemenskap samt aktivt verka för en dopingfri idrott. 

FRISBEE 

KFUM Örebro Frisbee är en anrik förening som har bedrivit frisbeeverksamhet i Örebro sedan 
1974, först under namnet SFMSC Örebro men är sedan 1995 en KFUM-förening. Föreningen 
bedriver tränings- och tävlingsverksamhet både inom Discgolf och Ultimate Frisbee. Föreningen 
driver två discgolfbanor av nationell tävlingsstandard, en i Brickeberg och en i Hästhagen. 
Föreningen bedriver både tävlings- och träningsverksamhet  inom discgolf på båda banorna och 
de är också öppna för allmänheten att spela på. Föreningens Ultimatelag har genom åren rönt 
stora framgångar i tävlingssammanhang och är idag en av Sveriges mest framgångsrika klubbar 
och har en god återväxt på juniorsidan. Det finns aktiva lag för såväl juniorer som damer och 
herrar. Föreningens verksamhet präglas av inkludering och god kamratskap och bredd går före 
elit.  
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INNEBANDY 

KFUM Örebro Innebandy hade under 2021 225 medlemmar.   
 
Början på 2021 präglades fortsatt av pandemin där våra äldre lag inte kunde träna och spela 
matcher. Många av våra lag tränade och höll igång utomhus under våren. All tävlingsverksamhet 
låg nere under våren. Några träningsmatcher i de yngre lagen kunde genomföras. 
 
Flera av våra lag deltog i Örebro Outdoor games den 14-15 aug, en cup som spelades utomhus. 
Till höststart fick vi tillgång till den nya Rostahallarna och det har varit ett lyft för föreningen att 
få träningstider där. Seriespelet kom igång under hösten och det var mycket efterlängtat. 
Under hösten startade vi nya lag P14-16 och F14-16 som började träna i Rostahallarna.                                                              
Vi startade även ett damlag som fick plats i div 3. 

Totalt finns det  10 lag i föreningen. Herrlaget och Damlaget spelar båda i div 3. Innebandy flex 
är ett 30-tal ungdomar och unga vuxna som tränar en gång i veckan. Det är en mer öppen 
breddverksamhet som startade upp igen under hösten 21.  
 
På tjejsidan har föreningen två lag-  F0809 och F14/16 och på killsidan fyra lag –  , P08/09, 
P10/11,P12/13 och P14/16. KFUM Allstars är ett lag för ungdomar med funktionsnedsättning . 
De tränade utomhus under våren och gjorde en uppskattad resa till Köping med match och 
övernattning under hösten. 
 
Mycket normala aktiviteter blev detta år inställt, bland annat vår stora julavslutning och 
utbildningsveckan. Vi hoppas att under 2022 komma tillbaka i ett mer normalt föreningsliv. 
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ORIENTERING  

Förhoppningen var att 2021 skulle bli ett ”normalt” år men det visade sig snabbt att så skulle det 
inte bli. Corona härjade vidare och restriktionerna gjorde att hela vårens tävlingssäsong uteblev 
för de flesta. De enda som fick tävla var seniora elitlöpare och för vår del Jonatan Gustafsson. 
Premiären var ultralång-SM i Göteborg där han tog en fin 7:e plats. EM-tester genomfördes i 
Norrtälje i april och de fina resultaten där resulterade i en plats i landslaget under sprint-EM i 
Schweiz i maj. Där ledde ett bra kval till final i knockoutsprint. Stort att ha en landslagslöpare i 
klubben och en stor förebild för våra ungdomar. 

När KFUM-kampen kördes en andra omgång i mars såg man vår stora bredd. 103 deltagare i alla 
åldersklasser samlade poäng för sina träningar. KUL-kavlen i juni samlade 17 tremannalag, även 
här i blandade åldrar. När timmen genomfördes i november stod 10 tremannalag på startlinjen 
trots ruskvädret. En stor klubb är vi, 364 medlemmar 2021 är rekord. Hoppas vi kan hålla i det 
och att fler hittar till oss. 

Under sommaren lättade restriktionerna för oss utomhusidrottare och vi kunde börja tävla igen. 
Mycket efterlängtat! DM-tävlingar genomfördes i början av september och vi hade stort 
deltagande på alla tävlingarna. 37 startande, en tredjedel av startfältet, på natt-DM tyder på att 
vi inte är mörkrädda! SM genomfördes under ett antal helger och det är kul att se att vi har så 
många som deltar även där. Medeldistans och stafett gick i Boden i slutet av augusti så för våra 
juniorer blev det att sätta sig på nattåget. Ungdomarna åkte till Falköping för USM i sprint och 
långdistans. Juniorer och seniorer åkte till Strömstad för långdistans. En fördel med sporten, 
man får verkligen uppleva många delar av Sverige. 

Nu håller vi tummarna för att 2022 blir ett år då vi får tävla och återgå till det mer normala! 
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VOLLEYBOLL 

Föreningen har under året haft totalt 227 medlemmar (172 st 2020), en ökning med 55 
medlemmar från 2020. Vi har under 2021 fortsatt sett en stor tillströmning av ungdomar som 
vill spela volleyboll i KFUM Örebro Volley. När Corona restriktionerna lättade under 2021 kunde 
vi ta in fler ungdomar som varit på kö. Vi drog även igång ett volleybompagäng födda 2016-2018 
med föräldrar. Vi fick också in fler ledare som ville hålla i träningsverksamhet. Nu är föreningens 
utmaning att få fler halltider till alla träningssugna barn, unga och vuxna.  De årliga sommar och 
julavslutningen har fått ställas in på grund av Corona.  

VOXETTE 

Under vintern och våren 2021 kunde vi av förklarliga själ främst ses digitalt, varje torsdag 
träffades vi via länk och sjöng, pratade, skrattade och grät tillsammans. Längre fram under våren 
fick vi ändå chansen att ses lite utomhus och då passade vi på att sjunga utanför äldreboenden 
på självaste nationaldagen bland annat. Dessutom var några av oss med och spelade in en film 
till det digitala nationaldagsfirandet tillsammans med Medborgarskolan bland annat.   

Efter sommaren började höstterminen i Pandemi light vilket innebar att vi äntligen kunde träffas 
och sjunga tillsammans fysiskt men under ordnade former, med fasta anvisade platser i kyrkan 
samt utan kramar. Men som vi hade längtat efter att få ses!  

Redan i mitten av september fick vi till en körhelg som vi spenderade i kulturhuset med stora 
luftiga, pandemianpassade lokaler. Vi sjöng, åt, skrattade och sjöng lite till.  

Lördagen den 2 oktober deltog en liten men naggande god kör i sång på stan och insamling till 
världens barn. Söndagen innan, och den första advent sjöng vi X3 i Wadköping på deras 
julmarknad och lördagen den 27 november deltog vi på krubböppning i Betania, allt utomhus i 
sann pandemianda.Första lördagen i december hade vi vår julkonsert i Vasakyrkan till mångas 
stora glädje. 

Lördagen den 11 dec höll vi 2 lucia konserter tillsammans med Vox Nikolai och Aurora i 
Nikolaikyrkan som sig bör, den första konserten var näst intill slutsåld medan den senare var 
något mer gles men ändå lagom mycket folk för en pandemi. 

På självaste luciadagen morgonlussade vi traditionsenligt på Lisas myndighet och på Åkes Stena. 
Senare på dagen deltog ett gäng i Lucia på stan som arrangeras av City Örebro i år under några 
plusgrader och därmed inte lika många lager under linnet som vanligt.  

Terminsavslutningen ägde rum den 16 december men då smittan ökat i samhället igen så hade 
vi även detta digitalt via länk denna gång.  

Nu blickar vi mot 2022 och ett förhoppningsvis friskare samhälle och mer sångartillfällen 
tillsammans.  
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SLUTORD 

Även 2021 blev ett år präglat av pandemin, men trots Covid-19 har KFUM Örebro lyckats att 

genomföra stora delar av den planerade verksamheten. Erfarenheterna från 2020 gjorde att vi 

under 2021 var bättre förberedda och lättare kunde anpassa verksamheten så att vi kunde 

genomföra vår verksamhet som vanligt om än i anpassat format.  Genom att planera om och 

anpassa verksamheten efter rådande omständigheter kunde KFUM Örebro genomföra både 

sommar- och lovkollon.  

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 viktig inkörsport 

för ungdomar till arbetslivet då många får sitt första sommarjobb där. En stor scen skapade 

festivalstämning på torsdagskvällarna, om ni missade detta får ni en ny chans till sommaren. 

Även under 2021 har området varit ett mycket populärt utflyktsmål för Örebroarna, vilket vi 

såklart tycker är jätteroligt!  

Jag vill tacka alla våra tränare och ledare i samtliga föreningar för att ni orkat kämpa er igenom 

en långdragen och begränsande pandemin, ni betyder otroligt mycket för KFUM och alla barn 

och ungdomar vi tillsammans tar hand om. 

I oroliga tider är normalitet och positiva upplevelser extra viktiga. En kollovistelse eller 
idrottsträning kan vara ett oerhört viktigt andningshål när en skakig omvärld orsakar oro och 

vacklande framtidstro hos många unga. Vi vet att vår verksamhet för många barn och ungdomar 

är oerhört viktigt, något att se tillbaka på och längta till. Vi ser fram emot ett 2022 då vi ska 

fortsätta göra vårt bästa för att så många ungdomar som möjligt ska ha tillgång till detta 

andningshål hälsar KFUM Örebros ordförande Mats Landholm. 
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Styrelsen för KFUM Örebro 

 

 

Mats Landholm, ordförande 

 

 

Julia Berg    Magnus Björk 

 

 

Agneta Blom    Katarina Bååth 

 

 

Ingela Fredriksson   Daniel Johansson 
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