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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 3000 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 2018: 

Styrelsen och revisorer 
 
Styrelsen bestod under 2018 av ordförande Mats Landholm, vice ordförande Lars-Erik Gustafsson samt 

ledamöterna Jörgen Drageryd, Kristin Jacobsson, Holger Moritz, Per-Anders Norman, Johan Thunell. 

Revisionsuppdraget har skötts av Ernst & Young. Ideell revisorssuppleant var Anders Hellqvist. Styrelsen 

har haft 11 protokollförda sammanträden under året. Årsmöte hölls den 19/3 2018. KFUM Örebro 

huvudförening hade under 2018 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 

särkollo, fastigheter och fordon. Karin Magnholt har varit tjänstledig, istället har Niklas Lennartsson 

arbetat med TB kidz, Hästhagen, och dagläger. Stina Öst har bland annat skött ekonomihanteringen åt 

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

Margareta Larsson drivit den dagliga verksamheten. Föreningen köpte också tjänst av KFUM Örebro 

Basket vilket möjliggjorde att Andrew Pleick arbetade med samordning av grenföreningarna. All personal 

har också lagt mycket tid på arbetet i Tegelbruket och på gemensamma arrangemang. Kansliet deltog vid 

de av KFUM Sverige anordnade regionernas råd och stort föreningsnätverk i Stockholm. 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 585 000 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 har varit anställd ansvarig. 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. Helgerna har bemannats med ungdomar från grenföreningarna.  

Under några intensiva sommarlovsveckor har dagläger 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. Som ännu en 

åtgärd för att uppnå en mer blandad barngrupp på daglägren har det funnits ett samarbete med 

Föreningen Afrikas Horn vilket har lett till att fler barn från Brickebacken och Vivalla har hittat till lägren. 

Vi har också fått förtroende att med utökat stöd från Örebro kommun erbjuda gratis drop-in aktiviteter 

för barn i åldrarna 6-15 år. Projektet var mycket lyckat och ledde till att flera tusen barn och unga kom till 

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

vattenaktiviteter, klättring, såpabrännboll, kobingo med mera. Tack vare sommarbidraget har väldigt 

många ungdomsgrupper besökt Hästhagen även under sommarlovet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Tegelbrukets fritidsklubb har förflyttat verksamheten ungefär en dag i 

veckan till Hästhagen. Fler och fler av skolornas fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet har också börjat 

hitta ut till Hästhagen under eftermiddagarna.  
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Anläggningar och kollo 
 
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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Det fjortonde 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 2018. 

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

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

genomförandet av kollo har utförts av ett 100-tal arvoderade ledare.  
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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 2018 ansvarat för 

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

uthyrningarna har dominerat.  

 

Karlslunds motionscentral 
 

Under året har KFUM Örebro tillsammans med KFUM Örebro Orientering tagit över driften av och 

caféverksamheten på Karlslunds motionscentral.  

 

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 2018.  
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Arrangemang för och med grenföreningarna 
 
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.  

William-utbildning genomfördes under våren med 11 deltagare i Kalltjärn.  

I Hästhagen får varje sommar ett trettiotal 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.  

En krispig oktoberhelg samlades ett 80-tal unga KFUM-ledare från hela Sverige på Tegelbruket med logi 

för deltagarna på Kilsbergsgården. Det var dags för KFORUM, en nationell mötesplats fylld av aktiviteter, 

inspiration, diskussioner, internationella gäster och skönt häng. Årets tema var ”What we want” som 

klubbades på ROM 2017 och nu är på väg att genomföras. Deltagarna dansade popcorndans med Romulo 

från YMCA, klättrade och körde kick bike i snabba ramper, jobbade med rörelsens fokusområden 

(inkludering, jämställdhet, identitet/makt) och diskuterade rättvisefrågor och varumärke. Men även 

”spirit” fick utrymme i mysigt ”slappis” och ljusvandring i kapellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 drygt 1000 besökare.   

I syfte att föra grenföreningarna närmare varandra genomfördes en gemensam utbildningsvecka under 

höstlovet. Under veckan ersattes grenföreningarnas ordinarie kvällsträningar med gemensamma 

utbildningsaktiviteter på Tegelbruket och i Tybblelundshallen.  
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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 uppmärksammades våra grenföreningar genom intervjuer och bilder. I vanlig ordning 

uppmärksammades två personer som är betydelsefulla för sin verksamhet genom stipendieutdelning. Stort 

grattis till Johan Johansen, Basket, 2018 års KFUM-ledare! Stort grattis också till Hanna Wiss, Friidrott 

som tilldelades 2018 års Wernhoffstipendium.   

Vid Julkonserten i Centrumgården medverkade Voxette och KFUM-kören. Konserten lockade in 

besökare från julhandeln som pågick utanför.   

 

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

verksamheten under 2018 från KFUM Örebros grenföreningar. För kompletta redogörelser, se respektive 

grenförenings verksamhetsberättelse.  

 

Ungdom 
 
Cirka 250 barn deltog på vårt dagkollo i Hästhagen, vilket erbjuder allmänna tematiska aktiviteter och 

lekar men också några av våra idrotter. Under två av veckorna skedde ett samarbete med Tegelbrukets 

fritidsklubb och under hela daglägerperioden gjordes en riktad insats för att locka deltagare från 

Brickebacken och Vivalla. För att möjliggöra denna satsning inleddes ett samarbete med Föreningen 

Afrikas Horn som sökte sommarbidrag från Örebro kommun för att kunna anställa en ledare samt åka 

buss tillsammans med barnen. Föreståndare var Anders Haldorsson och Ludvig Gelinder. Ett 30-tal 

feriepraktikanter hjälpte till att skapa oförglömliga sommarupplevelser för barnen, varav många kommer 

från KFUM-familjen.  

Under sportlovet och höstlovet anordnades övernattningsläger på Kilsbergsgården med drygt 50 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.  
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I ramperna på Tegelbruket har mängder av barn, ungdomar och vuxna åkt bland annat BMX, skateboard 

och kickboard. I årskortet för ramperna ingår medlemskap i KFUM Örebro Ungdom.  

Ett tjugotal ungdomar har genomfört Cricketträningar tre dagar i veckan på Rosta gärde, Hagaskolan och i 

Tegelbruket samt spelat i seriespel både under sommar och vinter. Ungdomarna har också marknadsfört 

cricket i olika evenemang, till exempel Världens fest.  

Under 2017 startades organiserad E-sportverksamhet i Tegelbruket. Önskemålet kom från några 

ungdomar och efter idogt arbete med bidragsansökningar för inköp av utrustning kunde vi till hösten 

erbjuda ett 50-tal ungdomar uppdelade i 10-talet lag regelbunden spelträning, fysisk aktivitet och 

föreläsningar kring kost och hälsa. Under 2018 har arbetet fortsatt, med extra fokus på att erbjuda 

träningar med hög kvalitet på coachning. 22 ungdomar åkte på Dreamhack, världens största LAN i 

Jönköping. Föreningen har också arbetat för att kunna köpa in fler datorer till träningslokalen, för att på så 

sätt kunna dubblera antalet aktiva.  

Under hösten 2017 startade föreningen i samarbete med olika skidorganisationer ett projekt som syftar till 

att ge unga vuxna grundläggande kunskaper om längdskidåkning med målet att åka något lopp under 

vasaloppsveckan. Projektet blev mycket lyckat och hade 10 deltagare som fick uppleva känslan av att glida 

fram på snön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hösten 2017 startade föreningen ett projekt som syftar till att ge unga nyanlända personer 

grundläggande kunskaper om friluftsliv, allemansrätt samt vilka möjligheter till en aktiv fritid det finns i 

den svenska naturen. Även under 2018 fortsatte projektet med en fortsättningsgrupp.   

Från hösten 2017 är barnen som är med i Tegelbrukets fritidsklubb, TB kidz, också medlemmar i KFUM 

Örebro Ungdom. Exempel på aktiviteter i fritidsklubben som ses varje eftermiddag, är olika idrotter, dans, 

klättring, rampåkning, tjej/killgrupp och pyssel.  

Från 1 april 2017 är alla ungdomar som köper TB-kort medlem i någon förening i huset. De som inte 

redan är medlem i någon av husets föreningar, erbjuds medlemskap 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 2018, 400 medlemmar fördelat på 18 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 2017/18, 45 träningspass i veckan varav 

22 på Tegelbruket. 

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

vidare. Stora delar av 2018 hade därför ett sådant fokus. Förutom att föreningen spelade nästan alla sina 

seriematcher i Tegelbruket arrangerades 2 Regionläger och 7 stycken EBC-dagar för de yngsta 

basketspelarna. KFUM Örebro Basket startade säsongen 2018 med att arrangera Summer Camp för 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen fortsatte att erbjuda träning till nybörjare genom sin basketskola som startade 2017. 

Basketskolan vänder sig främst till spelare som väljer att börja spela basket på högstadiet. 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 även en tjejsatsning som förhoppningsvis kommer ta uttryck under 2019 och framåt, detta är 

något föreningen ser mycket fram emot och hoppas att det 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. Under 

2018 har föreningen haft 8 stycken verksamma ledare som undervisat.  

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 är de kurser som är populärast hos de yngre med många på 

väntelista. Den kursen lägger en grund för hiphop. Dans & rörelse i åldrarna 3 år-uppåt är också mycket 

populärt och dessa kurser fylls snabbt. Under hösten 2018 erbjöds också en nyhet i kursprogrammet som 

heter Rörelseglädje. 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. I november erbjöd föreningen en stor gemensam 

show för alla. 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. Vi samarbetade även med Tegelbruket kring projektet The Jump som var ett lyckat basket- och 

dansevent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dansarna som vill satsa på sin dans. Inom detta område gör Massive Community en storsatsning där 

dansare erbjuds att åka till USA sommaren -19. 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.  

Grupperna Navyz och Tropical mix har deltagit i flera tävlingar med goda resultat.  De äldre eleverna har 

även deltagit i dansens dag, VOX festivalen, Kulturnatten, samt Markbackens dag. Navys har uppträtt i 

Stockholm på Behrns där eventet Charity Land hölls. Det var ett Samarbete med Sveriges främsta hiphop 

artister. Tropical mix har under hösten vunnit det lilla kulturpriset på 15 000 kr som delades ut under 

Kulturnatten.  
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Friidrott 
 

Antalet medlemmar har under året ökat till över tusen medlemmar. För första gången har vi passerat den 

gränsen. Det jobbiga med den splittring under de senaste åren som inträffade har under de sista 

månaderna fått en positiv lösning. Nästan samtliga har nu återvänt till oss. 

Under året har vi anställt Kattis Karlsson som tränare och ansvarig för ungdomsverksamheten. Vi har nu 

två tränare anställda både på kansliet och ute i verksamheten. Som tidigare är Christer Palmen 

huvudansvarig på kansliet och för våra motionslopp. I år var det premiär för stafesten i stadsparken. Vi 

hoppas kunna utveckla motionsloppen så att vi kan fortsätta att ha bra verksamhet i Tybblelundshallen. Vi 

hade också som vanligt sommar friidrottsskola för de yngre. Vi försöker att utveckla den verksamheten 

och förbättra den år från år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

damerna med några futtiga poäng misslyckades med att avancera. Bästa placering på SM erövrade 

Elisabeth Lithell när hon blev trea i spjut. På grund av skador kunde flera av de våra inte göra sitt bästa. 

Det var första gången på säkert tio år som vi fick nöja oss med blott ett brons på ute SM. Inomhus 

lyckades vi betydligt bättre, med guld i stav av Rasmus Carlsson, guld i häck av Ida Thunberg och silver på 

60 meter av Elin Östlund. Bland våra yngre förmågor har vi tagit inte mindre än 14 medaljer på JSM och 

USM varav fem guld. 

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

Hanna har bedrivit utbildning för tjejer i 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 de engagerade ledare (över 180 stycken) som tränar, inspirerar och 

utbildar 750 barn och ungdomar för deras framtida utveckling.  
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Frisbee: Discgolf 
 
KFUM Örebro Frisbees discgolfverksamhet utgörs, liksom för de flesta andra idrottsföreningar, av 

träningar och tävlingar. Till det kommer även det underhålls- och utvecklingsarbete som görs på klubbens 

båda discgolfbanor, vilket är en förutsättning för vår discgolfverksamhet. För att få klubbens 

discgolfverksamhet att gå runt och inte enbart kosta pengar, (framförallt drivmedel och maskinpark för 

det regelbunda underhållet av discgolfbanorna,), så tillhandahåller vi också våra medlemmar och besökare 

möjligheten att köpa golfdiscar till bra priser i vår egna discshop vilken ger intäkter till klubben och 

möjlighet att ge ut discar som priser på våra tävlingar.  

 

Under 2018 har klubbens juniorträningar fortsatt att locka, med uppemot tio deltagande juniorer i 

Hästhagen varje tisdagskväll från maj till september, vilket är riktigt kul! Seniorträningarna har under året 

tyvärr uteblivit. Under vinterhalvåret har däremot möjligheten till att träna puttar inomhus på Tegelbruket 

funnits en kväll i veckan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lokal nivå (d v s i huvudsak för våra egna medlemmar) så har det under 2018 funnits möjlighet att tävla 

varje torsdagkväll, från maj till och med september, i klubbens veckotour Örebrotouren med 40-50 

deltagare på varje deltävling. Som avslutning på säsongen arrangerades på sedvanligt vis vårt 

klubbmästerskap, där 36 deltagare gjorde upp i två rundor discgolf, puttning samt längdkastning.  

 

På regional nivå inleddes året i vanlig ordning med deltävlingar i vintertouren Kyldiscen, där klubben slöt 

upp bra oavsett ort och även i vanlig ordning såg till att lägga beslag på flera av pallplatserna.  

Till våren arrangerades pargolftävlingen, Kastaplast Special Doubles, med 39 deltagande spelare från 

klubben. Även två deltävlingar i Mälartouren arrangerades, i vanlig ordning med fulla startfält.  

Och en ny regional tour (Närke och Värmlands Discgolftour) blev till, med deltävlingar både i Brickeberg 

och i Hästhagen. Vi hade även besök från den östgötska regionala touren HÖGTID, som arrangerade en 

deltävling i Brickeberg. På nationell nivå så representerades klubben på den nationella touren av ett tiotal 

spelare. 2018 års individuella SM stod klubben som värd för och med fördelen av hemmabanor så 

lyckades vi spela hem en guldmedalj i den yngre juniorklassen samt ett brons i klassen för 40+. 

Arrangemanget var uppskattat av deltagarna och vi hade vädret med oss.  

 

Discgolfbanorna, som är förutsättningen för klubbens verksamhet, har med ideell tid och kraft 

underhållits och utvecklats. Klubben har också varit Örebro kommun behjälpliga i skapandet av en ny 9 

korgars discgolfbana i Örnsköldsparken, Markbacken.  
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Frisbee: Ultimate Frisbee 
 
2018 var ett år med mycket framgångar och stora satsningar för många i klubben. 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.  

 

Ungdomsverksamheten i Örebro fortsätter att växa och många nya U14 spelare har rekryterats under året. 

Juniorerna har haft ett bra år och tagit många medaljer i alla ålderskategorier. U20 dam har bara kammat 

hem guldmedaljer till klubben under året och U20 open har tagit några silver samt en guldmedalj. U17 har 

fått alla pallplaceringar och tagit guld, silver och brons på olika turneringar. I somras deltog även 6 

juniorer på JVM i Toronto och kammade hem en 7:e plats. KFUMs Ida Larson fick priset årets 

ungdomsspelare 2018.  

 

På senior sidan har damlaget lyckats kamma hem några silvermedaljer på SM och Force Fyris. Herrlaget 

tog även de några silvermedaljer under året samt ett guld i Beach SM. I mixed klassen tog seniorerna ett 

inomhus-SM guld i början av året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben har även satsat mer på internationella turneringar detta år. Dam- och herrlaget åkte till 

Cincinnati, USA, på klubblags VM i somras. Det var en stor upplevelse som skapade en stor vi-känsla och 

gemenskap i klubben. Spelarna fick tyvärr inga medaljer med sig hem, men nya viktiga erfarenheter, 

kunskaper och spelsätt hade de med sig i bagaget och har utvecklat alla till bättre spelare. Toms Tourney i 

Brygge, Windmill i Amsterdam och Beach-EM i Barcelona var också internationella turneringar som 

klubben åkte på.  

 

Klubben har även haft andra saker för sig under året. Ett Ultimateläger hölls i augusti för ca 20 ungdomar 

vilket två av klubbens juniortjejer höll i. Klubben har även bjudit in till två ”prova på sporten” dagar där 

familj, vänner och nya spelare får möjligheten att prova på sporten. Dessa tillfällen har haft ett högt 

deltagande och fått mycket bra respons. Dam- och herrlaget har också sparat ihop pengar under året för 

att dra ner på kostnaderna till turneringar. Genom att bland annat sålt Newbody, ljus, träd, kakor, målat 

hus och andra aktiviteter som genererat pengar till tävlandet. Klubben ser fram emot ett nytt härligt 

frisbee-år där glädje, gemenskap, utveckling och goda resultat är i fokus! 
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Innebandy 
 

KFUM Örebro innebandy är en breddförening som består av 10 lag. Vi är 242 medlemmar och har under 

senare åren haft en bra tillväxt framför allt i ungdomslagen. Vi har under året fortsatt vårt projekt 

"innebandy för alla" som är till för alla över 16 år som vill spela innebandy oavsett nivå. Allstars, vårt lag 

för ungdomar med funktionsnedsättning är nu etablerat och en viktig del av vår förening.  

 

Seniorlaget klarade inte kvalet till nya div 2 och som en konsekvens av detta blev laget nedlagt under 

hösten. Vi har under året istället startat breddverksamhet för ungdomar och unga vuxna som tränar en 

gång i veckan. Till stor glädje fick vi Örebro Kommuns fritidspris under 2018 för våra insatser för att göra 

innebandyn tillgänglig för många. 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KFUM-kören 
 

KFUM-kören har under 2018 genomfört sitt 121: a verksamhetsår. Antalet körmedlemmar är 38. KFUM-

körens långa verksamhet gör den till en erkänd och omtyckt manskör. KFUM-körens medlemmar 

representerar många olika erfarenheter som fördjupas i körsång och utvecklar social gemenskap. Glory 

Lundgren är vår eminenta körledare. Hon har hög musikalisk kvalité, ett gott ledarskap och praktiserande 

musikalitet på hög nivå. Körens repertoar består främst av hymner, koraler och andliga sånger/visor, som 

oftast framförs i olika kyrkliga sammanhang. 

Under 2018 framträdde KFUM-kören vid 18 tillfällen. Under Valborgsmässoaftonen sjöng kören vid tre 

tillfällen: Vårdboendet Trädgårdarna i Örebro, Adolfsbergs Hembygdsgård och Saxonparken i 

Brickebacken. Tillsammans med KFUM Voxette genomfördes traditionsenligt en adventskonsert i 

Betelkyrkan, Örebro. 2018 avslutades med en sångstund i adventstid på Vårdboendet Trädgårdarna. 

Körens verksamhet innefattar konserter, gudstjänstdeltagande med sång och verksamheter av 

allmänmänskligt slag som insamlingar till Världens Barn. Vi tror att körsången har en läkande kraft. 

Befrämjar hälsa och glädje.  
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Orientering 
 

Det gångna året har inte varit olikt fjolåret, även om vi inte haft ett arrangemang av 2017 års SM-kaliber. 

Vårt samarrangemang med Almby IK torsdagen och fredagen i Kristi himmelsfärdshelgen ställde dock 

stora krav på vår arrangörsförmåga. Tävlingarna genomfördes på fjolårets SM-karta med Getingedalen 

som arena och blev vårsäsongens största med cirka 4 000 starter sett över de båda dagarna, resultatet av 

ett uppdämt behov på grund av den sena våren i Sydsverige.  

Imponerar gör också vår ungdomsverksamhet, distriktets klart dominerande. Ett 100-tal ungdomar har 

deltagit i någon av de sex nivågrupperna för åldersspannet 7-16 år. En för orienteringssporten mycket hög 

siffra - på gränser vad vi klarar ledarmässigt och organisatoriskt med helst okända terrängavsnitt och nya 

kartor. På ungdomssidan har också en så kallad SOL-(SommarOrienteringLekar) genomförts under vecka 

25 med ett 20-tal barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt egna tävlande har varit flitigt. Exempel på detta är cirka 100 deltagare på O-ringen på Höga kusten, 

återigen tre lag på 25-manna, i år med vår näst bästa placering någonsin för vårt förstalag (33:e plats av 

cirka 350 lag) inte minst beroende på duktiga ungdomar och juniorer, ett antal SM-starter långt över 

budget och så vidare.   

Tillsammans med "huvudföreningen" KFUM Örebro har vi under hösten tagit ansvar för cafédelen vid 

Karlslunds Motionscentral, vilket gav oss möjlighet att fortsätta och även utveckla Korpens tidigare 

Tomtesmyg, numera Tomtespan, vilket locka i stort sett 500 barn ut i skogen lördag andra advent - trots 

ösregn. 

Se där, ett axplock ur KFUM Örebro Orienterings 2018, ännu ett år med en stor och bred verksamhet, 

som även gör att klubbnamnet allt oftare märks i elitsammanhang. 
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Volleyboll 
 

Under 2018 har verksamheten rullat på ungefär som tidigare år.  

 

Voxette 
 

KFUM Voxette är en damkör med ungefär 40 medlemmar som sjunger en blandad repertoar. Vi repeterar 

torsdagar och har minst en större konsert på olika teman varje år, samt ett antal ”brödsjungningar” och 

betalda gig med varierande uppdragsgivare. 

Våren 2018 firade vi körens 20 års jubileum, med en konsert fylld av arrangemang från samtliga år. 

Tidigare medlemmar bjöds in till konserten samt till den efterföljande jubileumsmiddagen på Örebro slott. 

Det mest uppskattade inslaget vid sittningen var det överraskande besöket av KFUMs manskör som dök 

upp och sjöng för oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med manskören genomfördes en finstämd konsert i samband med KFUMs julmarknad den 

8/12 december. KFUM Voxette utgjorde i år Örebro Citys luciakör på luciadagen, med luciatåg runt om i 

citykärnan. 

Verksamhetsåret avslutades sedan med två luciakonserter i Nikolaikyrkan den 15/12 tillsammans med 

körerna Vox Nicolai och Corona. 



 18 

Slutord 
 
KFUM Örebro är en fantastisk förening, ett av KFUM Örebros mål är att ge ungdomar en meningsfull 

fritid och det tycker jag verkligen att vi lever upp till. Tillsammans med grenföreningarna erbjuder vi 

tusentals barn och ungdomar en stor bredd av fritidsaktiviteter. Att vi i 15 år haft rollen som arrangör av 

sommarkollo på uppdrag av Örebro kommun tycker jag verkligen visar att vi är bra på att se ungas behov 

och erbjuda en meningsfull fritid.  

 

Tack vare vårt goda renommé hos Örebro Kommun fick vi 2018 möjligheten att erbjuda Örebros barn 

och ungdomar gratis aktiviteter i Hästhagen. Med den strålande sommaren vi hade 2018 var det många av 

Örebros ungdomar som upptäckte Hästhagen så man kan inte säga annat än att det blev en succé. Det 

känns väldigt roligt och vi hoppas kunna fortsätta utveckla konceptet även i framtiden.  

 

Vi fick också möjligheten att tillsammans med KFUM Örebro Orientering ta över skötseln av Karlslunds 

motionscentral, ännu ett tecken på att KFUM Örebro har stort förtroende hos Örebro Kommun. 

 

Jag måste ge en stor eloge till alla anställda på KFUM Örebro som gör allt detta möjligt, under de senaste 

åren har vi växt mycket, kollo, Hästhagen, Tegelbruket, Motionscentralen och två lägergårdar, vilket 

innebär många nya utmaningar för personalen men det ger oss även nya möjligheter.  

Nu hoppas jag att vi inom KFUM Örebro fortsätter förvalta de fantastiska möjligheter vi har och 

fortsätter ge barn och ungdomar en meningsfull fritid även i framtiden. Vill även ge styrelsen och alla våra 

ledare ett stort tack för året som gått, hälsar ordförande Mats Landholm.  
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