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Halmstad skateboardklubbs verksamhetsberättelse 2018
Jämställdhetsarbete
Vi har arbetat med att få fler tjejer att åka skateboard. Under 2018 har vi arbetat hårt med att
bedriva tjejskate. Vi har fått in 2 coacher som bidragit till ett ökat antal tjejer som vill prova på och
som stannar kvar och fortsätter åka utöver den avvarade tiden. Vi ligger idag på ca 30 % tjejer.
Målet fortsätter att vara 50 % tjejer.
Värdegrund
Vi ser oss som en fritidsgård där man inte enbart behöver åka skateboard. Du kan komma hit för
att hänga i caféet, spela lite pingis eller utöva sin sport. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och
strävar alltid efter att utvecklas. Vi är inte ute efter att någon ska prestera eller vara duktigast. Vårt
mål är att du som kommer hit ska trivas, umgås och ha roligt tillsammans med andra som också
gillar skateboard.
Caféet
Efter förslag på årsmötet har vi förbättrat valmöjligheterna i caféet och kompletterat med
hälsosammare alternativ. Detta har slagit väl ut och blivit uppskattat av alla åldrar.
Vi har även införskaﬀat källsortering för att minska vår påfrestning på miljön. Vi tackar alla er
medlemmar som ser till att det sköts så bra som det gör.
Portabel microramp
Vi tog emot ett bidrag av Konungens jubileumsfond för vårt arbete med inkludering. Detta gjorde
att vi kunde bygga en portabel microramp som används vid event för att ge möjligheten att testa
på sporten i en unik miljö.
Stadium Sportscamp
Vi medverkade på Stadium Sportscamp med väldigt drivna ledare från vår förening. De två
veckorna var mycket uppskattade av våra deltagare samt av de grupper som fick prova på
sporten under dagarna. Vi kände oss nöjda med insatsen och vi har sen dess sett flera ansikten
som blivit välbekanta inom föreningen.
Summer Smash festival
Under sommaren satte vi ut och bemannade vår portabla microramp på Tylösand i samband med
Summer Smash festival. Trots en mindre ramp sedan året tidigare var det många som deltog och
testade på skateboard under de varma sommardagarna.
Ombyggnation
Under slutet av 2018 hade vi den största händelsen för året: Vi gjorde en helrenovering av
streetytan på Slottsmöllans Skatepark. Det var en gemensam bedrift tillsammans med Bryggeriet
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bygg och våra medlemmar som ville ställa upp för att förverkliga detta. Med god hjälp av alla
medlemmar och Bryggeriet bygg har vi nu en ny, suverän och fräsch streetyta som är väl
anpassad för alla nivåer och den används väl.
Henrik Cederlund
I slutet av året tog Henrik Cederlund initiativ till en lokal Wall Of Kindness, en vägg som byggdes
vid Österskans med insatser av både vår förening och andra aktörer. På väggen kan allmänheten
hänga upp främst jackor och andra värmande plagg till behövande. Gensvaret blev stort med stor
rotation på gåvorna och väggen används flitigt fortfarande.
Henrik blev utsedd till årets eldsjäl inom idrott 2018, på grund av sina sociala och inkluderade
satsningar. Han har lagt ner oräkneliga timmar som ideell, styrelsemedlem och skatekoordinator
för Halmstad Skateboardklubb. Priset utses av Halmstads kommun, Hallands Bildningsförbund
och Hallands Idrottsförbund, i samarbete med Hallandsposten.
Invigningstävling
Vi anordnade en mindre invigningstävling tillsammans med Surfers från Varbergs i form av street
jam och best trick nerför trappan. Det var ca 30 deltagare och dubbelt så många åskådare. Stort
tack till alla som deltog, sponsrade och anordnade tävlingen.
Tjejcamp
Varje år arrangerar vi ett uppskattat helgläger för den som identifierar sig som tjej. Det blev en
riktig trevlig helg med totalt 45 deltagare och flera coacher på plats. Vi fick en suverän film av två
av våra medlemmar som dokumenterade hela campet.

Halmstad skateboardklubb
www.hstdskate.se

2

