Genomförd satsning eller aktivitet
SommarHÄNG i Stadsparken

Kort beskrivning
Datum för satsning eller aktivitet
SommarHÄNG i Stadsparken och på Stortorget med
Måndag - fredag klockan 12.00beachvolleyboll- och handbollsplan, bokhörna med
21.00 14 juni - 13 augusti
Biblioteket, målning med Muséet, cirkus med
Kulturskolan, utlåning av bollar och spel via Fritidsbanken
Pep Up, lekar och föreningsaktiviteter. Fritidsledare från
Ungdomsenheten finns på plats tillsammans med
kommunalt feriearbetande ungdomar och föreningar.

Flickor Pojkar Totalt
6 813 6 447 13 260

Bidrag

Arrangör, förening eller organisation
Kultur- och fritidsförvaltningen

Sago- och musikföreställning

Bockarna Bruse på vikingavis. Den välkända sagan får ny 30-jul
dräkt i denna spännande musik- och sagoföreställning. En
kul upplevelse för de yngre barnen utomhus i
Trelleborgens Amfiteater.

25

24

49

8 000

Trelleborgen, Trelleborgs Museer

Riddarshow på Trelleborgen

Medeltid och vikingatid möts i en lekfull föreställning.
Riddare gör upp till häst i en kamp om borgen.

286

286

572

20 000

Trelleborgen, Trelleborgs Museer

Krigarshow (barnvänlig) och vikingatränBorgens krigare bjuder in till barnvänlig show i borgen.
Efteråt delar de med sig av sina bästa träningstips.

8, 15, 25 juli och 1 augusti, två tillfälle237

354

591

20 000

Trelleborgen, Trelleborgs Museer

Thaiboxning

v.24 till v.31

125

210

15 000

Trelleborg Muay Thai

200

380

75 000

Vattenverkstadens ekonomiska förening

Kampsport

Vattenaktiviteter vid Beddinge, Smygeh Besökarna har fått uppleva Östersjöns flora och fauna.
med sjöstövlar, håv, vattenkikare. Vi har studerat våra
havs fynd i akvarium och i mikroskop Vi har också haft
många spännande och roliga kringaktiviteter på land

18 juli, två föreställningar

85

Från den 2/8 till 6/8 2021. Med vuxna180

Prova på rugby
Få koll på dig själv

2-6 augusti
Prova på rugby
Vi har träffat barn och unga på stranden i Smyge och haft 22-24 juni, 3-5 juli och 10-12 juli
olika övningar som skapat medvetenhet kring deras
egenskaper och våra olika känslor. Vi har även varit en
dag på verksamheten Smygeutveckling där barnen möta
sig själv och olika djur.

23
15

32
6

55
21

5 000
14 000

Pingvin Rugby Club
Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

Sommar i grönsakslandet

Det var andra gången vi fick komma till Parken och spela 27 juni 3 föreställningar för 50 barn p 75
våra egenskrivna föreställningar. Vi dramatiserade ju en
historia om miljö, nedskräpning och att det är viktigt med
bin och humlor i vår natur.

75

150

20 000

Kultur- och fritidsförvaltningen

Fotbollsskola med Beddingestrands IF Fyra lyckade dagar för 50 barn i åldrar 5-13 år

19-22 juli

25

25

50

20 000

Beddingestrands IF

Prova på padel

16/7, 30/7, 13/8

24

61

85

9 000

Trelleborg Padelklubb

15 och 17 Juni + 22 och 24 Juni + 3 oc 63

41

104

17 000

Positive Footsteps / DRUMBEAT

Prova på padel för barn och ungdomar

DRUMBEAT Rytmik med barn samt YOGRytmik barn. Gemenskap, lyssnande, samspel. Yoga och
närvaro med livemusik

Magi Blåkullalajv på Trelleborgen

Sommarläger

Bakom medeltidshuset på Trelleborgen lurar en magisk 03-jul
värld. Kom och prova på magiskt hantverk och trollkonst.
Våra skickliga lärare hjälper dig att hitta rätt i den
magiska världen.
TGD arrangerade gymnastikläger under vecka 24. Lägret 14-19 juni
var uppdelat i 5 olika grupper baserat på ålder samt
förkunskap, varje grupp tränade 2h per dag i 5 dagar.
TGD bjöd på mellanmål under varje träningstillfälle.

108

108

216

10 000

Trelleborgen,

59

2

61

20 000

Trelleborgs Gymnastics and Dance club

61

77

138

85 000

Aktiv Ungdom Trelleborg

Sommarlovskul med Funcamp

Hoppborgar , pyssel , hinderbana och lekar för barn 6-12 20210615-20210618
år.

Intensivsimskola i Anderslöv

30 st barn fördelade i 2 grupper i en veckas tid. Höja
simkunnigheten och öka vattenvana bland barn och
ungdomar.

20210614-20210618

9

19

28

20 000

Trelleborg Sim

Streetbasket

Streetbasket challenge på Västervångsskolans
utomhusplan

20/6, 4/7, 18/7, 1/8

64

65

129

20 000

Trelleborg Basket

8 152

7 947

16 099

378 000

Antal deltagare 2021
Trelleborgs kommun satsar 700 000 kronor, via statligt bidrag, på smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år under 2021.
Fler än 16 000 deltagartillfällen registrerades på årets sommarlovsaktiviteter. Av 16 099 aktiva barn och ungdomar var 8 152 flickor och 7 947 pojkar.
På årets stora satsning SommarHÄNG i Stadsparken och på Stortorget registrerades fler än 13 000 deltagartillfällen på Ungdomsenhetens aktiviteter med beachvolleyboll- och handbollsplan, bokhörna med Biblioteket, må
Till Trelleborgens vikingar och riddare kom 1 400 deltagare och 1 600 deltagare var med på föreningsaktiviteter, drumbeat, fotboll, hoppborgar, gymnastik, rugby, padel, simskola, thaiboxning, teater och vattenverkstad.
Dessutom medverkade totalt 59 sommarjobbande ungdomar på SommarHÄNG och sommardagläger.

Antal deltagare 2020
Sommarlovskul - årets extra satsning med totalt 7 080 deltagartillfällen Trelleborg kommun satsade i år 300 000 kronor på ett Coronapandemianpassat sommarlovsprogram i regi av kultur- och fritidsförvaltningen tillsamm
5 400 sommarlovslediga barn och ungdomar deltog på årets stora satsning Sommartorg på Stortorget med beachvolleybollplan med handbollsmål, lekar och föreningsaktiviteter.
1 280 deltagare noterades tillsammans på hoppborgar, magi på Trelleborgen, trolleri och familjeföreställning på Parken, vattenkul på stränderna och Workshop på museet.
Dessutom har fritidsgårdarnas ordinarie verksamheter haft öppet och förra årets succé Sommaronsdag poppade upp igen på olika platser varje onsdag till glädje för 400 antal medverkande barn och ungdomar – i år tillsam
Samtliga aktiviteter var kostnadsfria för deltagarna.

Beskriv resultatet för er förening av bidragssatsningen
Alla fritidsledare och 16 sommarjobbare/period (3 perioder) har varit stationerade här och sett till att alla barn och
ungdomar fått ett fantastiskt sommarlov. Detta har varit väldigt uppskattat speciellt av de barnfamiljer och ungdomar som
inte har haft möjlighet att resa någonstans. Även de äldre har visat uppskattning för vår närvaro då det har brutit tristessen
i en tråkig tid med lång isolering.

Alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar och funktionsvariationer välkomnades till amfiteatren på Trelleborgen
för sagoteater. Sagan hade anpassats till vikingatid och nyanserade även traditionella sereotyper i sagans värld. Interaktiva
inslag bjöd in barnen i berättandet. Tyvärr påverkades deltagarantalet av det utlovade dåliga vädret, blåst och åska. Som
tur var var det uppehåll just vid föreställningen.
Återigen erbjöds barnen i kommunen den efterlängtade riddarshowen. Ett unikt minne för alla barn oavsett
socioekonomiska förutsättningar och funktionsvariationer. Det som ofta kräver planering, en längre resa och ekonomiska
förutsättningar gick denna dag att uppleva mitt i Trelleborg. Vi uppskattar att 200 deltagare var medföljande vuxna.
Pandemin satte även i år käppar i hjulet för den efterlängtade festivalen ”Slaget om Trelleborgen”. Genom
sommarlovsstödet kunde vi erbjuda barnen i kommunen ett mindre alternativ som dessutom, till skillnad från tidigare, var
gratis. I år välkomnade vi alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar och funktionsvariationer till en vikingashow på
Trelleborgen. Samtliga deltagare räknades. Vi uppskattar att 200 personer var medföljande vuxna.
Vi har fått många nya "prova på" nu när terminen startade v.34. Vi hoppas att stannar kvar och utvecklas inom sporten.
Det är många återkommande människor som kommer till våra aktiviteter. I år var det många turister från olika delar av
Europa som besökte oss. Alla tycker att det är en fint arrangemag Trelleborg bjuder på gratis. Vi fick också en fin artikel i
Trelleborgs Allehanda.

55 barn provade spela rugby
Vi hade lite svårt i början att få barn till aktiviteten och det krävdes en del mer marknadsföring från både oss och
kommunen. De barn som deltog var mycket positiva till insatsen och en del barn kom flera gånger. Vi såg en härlig
gemenskap som bygde på barnens nyfikenhet på sig själva och de andra barnen.

Den var väldigt uppskattat med mycket besökare på varje 3 föreställningar och barnen var härligt engagerade. Likaså när vi
var och spelade vår musikal om vänskap "Pumpalandet" hösten 2020 för grundskolor i Trelleborgs kommun så var det
enormt uppskattat. Det är fina lokaler och utmärkt forum för dessa föreställningar. Vi kommer gärna tillbaka.

Tio nya spelare till föreningen. Fyra lyckade dagar med bland annat match med TFF, fysövningar, freestyleshow, lunch på
Bedinge GK:s lunchrestaurang, föräldraträning, t-shirt, fotbollsskor från Fritidsbanken, intervju i Trelleborgs Allehanda.
Flera nya barn och ungdomar som vill börja träna till hösten. Alla tyckte det var väldigt roligt att prova på padel på
sommarlovet!
Vi hade ett väldigt fint resultat med många återkommande besökare och många önskemål om fler tillfällen eller besök på
barnens skolor. Mycket uppskattat och positivt för vår förening Positive Footsteps

Vi gavs möjlighet att skapa en annorlunda sommarupplevelse, ett varaktigt och magiskt minne, som välkomnade alla barn
oavsett socioekonomiska förutsättningar och funktionsvariationer. Här fanns något att uppleva för alla! 60 deltagare var
medföljande vuxna.
Vi hoppas att denna lägervecka kan ha bidragit till att antalet medlemmar inför kommande termin ökar. Vi har märkt att
lägret varit väldigt uppskattat av såväl medlemmar som deras anhöriga och hoppas att vi i framtiden kommer kunna
arrangera liknande aktiviteter!

Positivt för Lägret lockade barn från alla delar av Trelleborgs Kommun, framförallt de vi inte når med avgiftsbelagda
aktiviteter. Tyvärr hoppade två fritidsgårdar av i sista stund så antalet enskilda deltagare blev lite lägre än beräknat men
istället fick Pilevalls fritidshem vara med en extra dag. Lägret sysselsatte också 11 ungdomsledare , 4 tjejer och 7 killar , som
inte är inräknade i deltagarredovisningen.
Stort tryck på den antalsmässigt begränsade anmälan. Begränsat utrymme i bassängerna, i form av maxantal, att
genomföra simskolan. Föreningen tog beslut att försöka leverera under förändrade ursprungliga förutsättningar än vid
ansökan. Mindre antal barn men med allt annat lika såsom föreningens uppsatta struktur för genomförande, kostnader
och projektform. Resultatet blev lyckat ur perspektivet att lära barn simma.
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