Hej
Jag vill börja med att tacka er för det medel vi har blivit beviljade för den här grymma satsningen, de
är riktigt roligt när något blir så lyckat och bra. Här kommer en beskrivning på vad vi gjort och vad
som hänt hittills.
Den första kvällen var helt magisk, då hade vi satt upp 10 marschaller på vägen in i Bollmorahallen
och runt 20.45 började det ramla in en del ungdomar. Vi satte på hög musik och ledarna gick runt i
centrum och i närområdet för att fånga upp de som hänger eller driver omkring. Det slutade med att
vi hade 45 ungdomar som kom in i värmen. Där kunde vi erbjuda brottning, fotboll, innebandy,
kenpo, boxning, grepp, freerunning och basket. Det var ett underbart virrvarr av olika sporter. Man
såg svetten rinna på många av dem. Nattvandrarna var inbjudna och kom förbi, de berättade att det
inte hade hittat några ungdomar i centrum och var mycket glada över att se att det var hos oss.
Kommentarer från den gången var bla:
-Fan va nice med idrott nu på kvällen
-Nästa vecka kommer jag inte dricka innan jag kommer hit
- As skön musik
- Vad snälla ni e som är här för våran skull
2 Ledare från Kenpo
2 Ledare från Korpen
2 Ledare från Basket
Ansvariga: Marika, Sara och Samuel
Antalet ungdomar 45st

Den andra kvällen gjorde vi på samma sätt med hand i hand metoden, ledarna gick ut i centrum och
fångade in dem som inte hittade in till oss själva. Det var väldigt många som började komma in redan
vid 20.30, en del hade tom idrottskläder på sig. Det var samma utbud på aktiviteter som veckan
innan samt ytterligare två aktiviteter amerikansk fotboll och sumobrottning. Vi valde att hyra in
sumobrottning för att underhålla intresset till Drive-in idrotten som en invigning och för att behålla
”happening känslan” av att vi sattsar på ungdomarna.
3 Ledare från Kenpo (2 arvoderade)
2 Ledare från Korpen
2 Ledare från Basket
8 Amerikansk fotboll (2arvoderade)
Ansvariga: Marika och Samuel

Antalet ungdomar 60 st

Den tredje kvällen erbjöd vi samma aktiviteter som tidigare och denna kväll fick vi besök av några
politiker och de pratade med Joe från Tyresö basket. Vi blev glatt överraskade att det kom 40
ungdomar trots att det var höstlov det var mycket härlig stämning, mycket svett, skratt och idrotts
bedrifter.
3 Ledare från Kenpo (2 arvoderade)
2 Ledare från Korpen
2 Ledare från Basket
2 Amerikansk fotboll
Ansvarig: Samuel
Antalet ungdomar 40 st
Den fjärde kvällen ändrade vi tiden till 20.30 för att de var så många ungdomar som kom runt den
tiden det tidigare kvällarna. Ledarna gick runt i centrum med omnejd men hittade inga som drev
omkring utan ungdomarna hade själva hittat till Bollmorahallen. Där erbjöd vi en mängd aktiviteter
fotboll, amerikansk fotboll, kenpo, boxning, freerunning och basket samt härlig musik som
ungdomarna själva hjälpte till med den här gången. Kommentarer från några ungdomar:
-

Ni måste fortsätta med det här
Säg till om ni vill ha hjälp med någonting så lovar vi att hjälpa er

3 Ledare från Kenpo (2 arvoderade)
2 Ledare från Korpen
2 Ledare från Basket
2 Amerikansk fotboll
Ansvarig: Marika
Antalet ungdomar 50 st

Vår känsla efter dessa kvällar är att vi har ett lyckat koncept med hög kvallite som lockar
ungdomarna… Det är otroligt kul att vi kunnat pricka så rätt redan från start.. VI är själva otroligt
stolta. Kvalitén på verksamheten i Bollmorahallen är riktigt bra och otroligt stimulerande.
Kvalitén på verksamheten i Bollmorahallen är riktigt bra och otroligt stimulerande. Eftersom ledarna
har i uppdrag och möta upp ungdomarna och deras önskemål av idrott, aktivitet så blir det en stor
mångfald och humöret är på topp. Våra unga ledare i har ett fantstiskt engagemang och sliter
verkligen hårt för att det ska bli en outstanding verksamhet. Ledarna är riktigt duktiga och sliter

verkligen i det tre timmar de jobbar. Det finns en stor fördel med att vara från olika idrotter och
föreningar med tanke på variationen och personkemin ledarna emellan. Det är även lönsamt att man
är flera som kan bemöta olika ungdomar och olika sorters problem. Ingen ungdom behöver känna
någon press utan det är välkomna som de är. Vi har sett dem som bara sitter på läktaren första
gångerna men som senare vågar ta sig ner på golvet och vara en del av gemenskapen. Vi har även
haft besök av en del föräldrar som uppskattar kommunens satsning oerhört.
Vi har ju fått ett lyxproblem skulle jag vilja säga, eftersom Driv-in idrotten är så pass uppskattad så
behöver vi ha fler ledare på plats med tanke på säkerhet och verksamhetens kvalité men då räcker
inte pengarna till 21 kvällar. Så finns det någon möjlighet att mötas i detta eller vad rekommenderar
ni oss att göra? som budgeten ser ut nu räcker pengarna med antal gånger eller med samma utbud.
Förslag:





Vi kan dra ner på ledarantalet men då kommer även kvalitén på verksamheten att sjunka
samt säkerheten kring lokalen. Nu har vi några som går ett varv var 30 min i Bollmorahallen
och kollar alla dörrar så att de fortfarande är låste samt att inga ungdomar har lyckats smita
ner i omklädningsrummen osv.
Vi kan fortsätta med samma verksamhet men färre kvällar.
Vi kan göra en till ansökan för att få mera medel och bedriva den verksamhet vi idag har
byggt upp.

Vi vill gärna fortsätta bedriva den här verksamheten och vi är otroligt glada över att ni ger oss den
här möjligheten. Ungdomarna är jätte glada och älskar det. Tack!

Hälsningar Marika
Korpen Tyresö
070 7154862
Marika.korpen@telia.com

