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Inledning

Den idella föreningen Våg21 Leader+ har som ändamål
att bedriva, främja och samordna lokalt och regionalt
utvecklingsarbete. Arbetet syftar till att utveckla och bevara
områdets unika natur och kultur.
Styrelsen består av representanter från den idella, offentliga
och privata sektorn. Föreningen driver programmet Våg21
Leader+ under åren 2000 - 2007.
Våg21 Leader+ omfattar landsbygden i delar av
Södermanland, Östergötland samt Östernärke.
Förutom ideella insatser finansieras verksamheten till
40 % av Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket. Resterande 60 % finansierias i huvudsak av
de åtta ingående kommunerna Eskilstuna, Finspång, Flen,
Katrineholm, Motala, Nyköping, Vingåker och Örebro samt
av länsstyrelser, landsting samt regionförbund i de tre
länen.
Leader+ är ett av EUs gemenskapsinitiativ. Ambitionen
är att utveckla landsbygden utifrån nyckelorden: Lokal
förankring, bred samverkan, innovation, överförbarhet och
långsiktighet. Leader är en förkortning på franska som fritt
översatt betyder ”länkar mellan åtgärder som syftar till att
utveckla landsbygdens ekonomi”.
Våg21 är ett av Sveriges tolv Leader-områden.
Glesbygdsverket och Jordbruksverket är ansvariga
myndigheter.

EUROPEISKA UNIONEN

Ungdomscheckarna var ett försök
att öka aktiviteten i Våg21 Leader+
området och göra ungdomar delaktiga i
Våg21.
Minst fem ungdomar skulle gå ihop
kring en idé och presentera tanken för
Våg21 som beviljade och administrerade checkarna. Om en investering skulle
göras behövde en förening stå bakom
ansökan, allt för att främja allmännyttan. Med ungdomar avsågs de som var
upp till och med 25år.
Många ungdomar på landsbygden
upplever att det händer för lite där de
bor och att de alltid måste ta sig till
centralorterna för att aktiveras. Genom
ungdomscheckarna fick ungdomarna
möjlighet att förverkliga sina idéer på
hemmaplan.
Det fanns två huvudsyften med
ungdomscheckarna. Dels att gynna
samarbete mellan ungdomar och öka
deras aktivitet och positiva tänkande,
dels att marknadsföra Våg21 Leader+
i området. Tänk er själva när ungdomarna kommer hem till sina föräldrar
och säger ”vi har ett EU-projekt, vad
har ni”? Klart att man som förälder
blir nyfiken och tar reda på vad det
handlar om.
Målet med ungdomscheckarna var
att bevilja minst 40 ungdomscheckar
på maximalt 25 000kr till ungdomar
som tillsammans ville göra något i
sin hembygd. Det blev 70 beviljade
checkar, varav 63 utnyttjades!
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för RC-bilar

Inledning

Ungdomscheckar

Innehåll
Fördelningen penningmässigt mellan flickor och pojkar blev någorlunda
jämn, trots att pojkars fritidsintressen
tenderar att kosta mer per individ räknat. 442 flickor och 353 pojkar deltog.
Den här broschyren presenterar alla
genomförda ungdomscheckar under
programperioden i Våg21 Leader+.
Ungdomscheckar delades ut under
perioden 2002-03-04 — 2005-12-31.

Flera av aktiviteterna pågår fortfarande trots att projekttiden sedan
länge är avslutad. Några av ungdomscheckarna gick vidare och blev egna
projekt.
I utvärderingen påpekas också att
ungdomarnas självförtroende stärktes
och därigenom även välmåendet. På de
orter där ungdomscheckarna genomfördes ökade aktiveringsmöjligheterna
- 80 % av de svarande ansåg att nya
aktiviteter skapats. Exempel på sådana
är disco, grillkvällar, tävlingar, dans
och teater, bygga tillsammans och
hoppträning.
Ungdomscheckarna aktiverade
fler ungdomar än vad ansökningarna
angav. Flickor och pojkar började samverka och ha roligt tillsammans, och
checkarna bidrog till att göra ungdomarna mer företagsamma.
I kommande LBU-leaderprogram för
perioden 2007-2013 är ungdomscheckar något jag varmt
rekommenderar!

Halvtidsutvärdering
Under 2005 gjordes en halvtidsutvärdering av Futopia i samarbete med
Våg21 Leader+ där hela verksamheten
för Våg21 Leader+ utvärderades. I februari 2005 hade 48 ungdomscheckar
beviljats och av dessa svarade 30
stycken, dvs. 63 %, på den utskickade
enkäten.
Det visade sig att flertalet av ungdomscheckarna syftade till att skapa
en allmän mötesplats för ungdomar
samt mötesplatser för idrott. Som exempel på idrottsaktivitet kan nämnas
ridning, tennis, styrketräning, inlines,
studsmattehopp och biljard.
Andra checkar ville gynna entreprenörskap, turism och kultur. Styrelsen
för Våg21 Leader+ ville inte styra
ungdomarna i deras aktiviteter utan
istället främja viljan till samarbete.
Däremot avslogs ansökningar som var
rena kommunala åtaganden.
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Eskilstuna

Djurskötarkurs
och utställning

”
Det var väldigt roligt att
få träffa sina
kompisar. Men
roligast av allt,
det var utställning!!!!

Ungdomar från Näshulta med omnejd ville delta i ett läger med djurskötarkurs
samt vid utställningen av Hereford-boskap mm. Kursen ordnades i samband
med Jordbrukets Dag i Julita i juli 2004.
En ungdomscheck på 14 000 kronor beviljades i maj 2004.

Rapport efter genomfört projekt
Jag tyckte om lägret på Mellösa Gård.
För jag fick mer kunskap om hur man
hanterar djur och hur man sköter om
djur. Men det som är roligast, är att
man träffar kompisar med samma
intressen, som en själv. Jag kan inte
klaga på nåt. Vi fick väldigt god mat.
Det var roligt att träna med djur med
kompisar och att få vara på så stora
ytor.
Julita: Det var väldigt roligt att få
träffa sina kompisar. Men roligast av
allt, det var utställning!!!!
Det var roligt att få gå med tjurkalven när TV var där. Det gick bra både

i exteriören och showmanshipen. Det
var goda middagar på Julita. Det var
en jättefin stuga vi fick sova i!!
Joakim Olofsson
Sökande
Ungdomar i Mellösa, Näshulta och
Hällberga.
Kontaktperson: Lars Öjegran.

Ansökan avser
Genomföra en djurskötarkurs samt ordna
utställning av Hereford-boskap.
Beviljat belopp: 14 000 kr, 2004-05-18.
Utbetalt belopp: 14 000 kr.



Eskilstuna

Filmverksamhet
Stora Sundby

Ridbana i Åltorp

”

Eskilstuna

Vår ridbana har
verkligen gett oss
hästfanatiker en
knuff framåt, och
är ett lyft för hela
bygden.
Ett tjugotal
ungdomar
i åldern
10-15 år i
Stora Sundby
tyckte att
ungdomar på
orten skulle
ges möjlighet att se film. Idrottsföreningen upplåter sin klubbstuga på onsdagar för fria aktiviteter,
då brukar ungdomarna spela spel, spela pingis, se
på TV och umgås. Under höst och vinterperioden
ville de starta filmkvällar/helger i klubbstugan
för alla ungdomar i Stora Sundby. De funderade
också på att göra en egen film. För att komma
igång behövdes en bild- och ljudanläggning.
En ungdomscheck på 20 000 kronor beviljades i oktober
2004.

Rapport efter genomfört projekt

Sökande
Ungdomar i Stora Sundby.
Kontaktperson: Mats Gustavsson.

Ingen skriftlig
slutrapport har
lämnats.

Ansökan avser
Inköp av filmprojektor och ljudanläggning
till klubbstugan för att kunna ordna
filmkvällar.
Beviljat belopp: 20 000 kr, 2004-10-18.
Utbetalt belopp: 20 000 kr.



I Åltorp finns ungdomar som har egna hästar och rider så gott som varje dag. De
saknade en ridbana, någonstans där de kunde träna och hjälpa varandra, hoppa
och ordna andra aktiviteter. En belyst ridplats behövdes för att de skulle kunna
rida även under den mörka årstiden.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i maj 2004.

Rapport efter genomfört projekt
Direkt när beskedet kom bestämdes
exakt plats för banan, en del träd togs
ned och en grävmaskinfirma kom och
schaktade och grävde dräneringsdiken.
Slang lades ned och dikena fylldes
med singel. Resten av banan täcktes
med singel, fiberduk och därefter sand
– totalt 54 (!) lass. Underlaget jämnades till och packades, sedan var det
bara att sadla på och provrida. Det var
spännande, lyckligtvis var underlaget
perfekt!
Staket saknades runt banan, så i
augusti sågades virke till stängsel, och
i början av oktober hjälptes alla åt att
bygga det.
I samband med att ridbanan blev
klar bildades en ideell förening, Åltorps Hästsportförening, för alla som
vill nyttja banan. Tillsammans ordnar
medlemmarna aktiviteter, hjälper

varandra med träningen, sparar till en
hinderpark och annan utrustning som
behövs, samt sladdar, krattar och underhåller banan. Sådant blir lättare och
roligare om man gör det tillsammans.
Vi vill tacka Våg21 för att ni gjort
det möjligt för oss att iordningställa
vår ridbana. Den har verkligen gett oss
hästfanatiker en knuff framåt, och är
ett lyft för hela bygden.
Sara Karlsson

Sökande
Ungdomar i Åltorp med omnejd.
Kontaktperson: Ebba Karlsson.

Ansökan avser
Anlägga en ridbana med belysning.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2004-05-18.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.



Eskilstuna

Finspång

”

Skateboardramp
i Stora Sundby

Dataspelsprogram

Rampen har
verkligen kommit till nytta.
Området runt
skolan är en
naturlig samlingsplats för
traktens ungdomar.
Ungdomarna i Stora Sundby önskade sig en ramp att åka skateboard
på. Den placeras på en gräsplan i anslutning till skolan.
En ungdomscheck på 24 000 kronor beviljades i december 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Efter mycket om och men kom bygget igång i mitten av juni. Det har
varit full aktivitet där både vuxna
och ungdomar deltagit. Vi hade hjälp
av en snickare att såga till alla delar.
Därefter tog föräldrar och ungdomar
över bygget. Ungdomarna hjälpte till
efter bästa förmåga, bland annat bar
de brädor, fungerade som tyngder,
skruvade skivor och kom naturligtvis
med en mängd olika råd, både bra och

mindre bra. Själv stod jag för kaffe och
saft-service. Under byggets gång kom
det många nyfikna och tittade. Alla
tyckte det var spännande att se hur
bygget fortskred. På sommarlovet har
det varit en hel del aktiviteter på Hammargärdet (fotbollsplan). Vid dessa
tillfällen har det varit många barn vid
rampen. Likaså kvällar och helger har
det varit full fart på rampen.
Rampen har verkligen kommit till
nytta. Området runt skolan är en naturlig samlingsplats för traktens ungdomar. De sätter stort värde på varje ny
aktivitet som kommer till. Just nu håller Skol-IF och elevrådet på att utforma
regler som ska gälla för rampen.
TACK från alla ungdomar i Stora
Sundby!

Sökande
Ungdomar i Stora Sundby.
Kontaktperson: Agneta Fröberg.

Ansökan avser
Iordningställande av skateboardramp.
Beviljat belopp 24 000 kr, 2003-12-10.
Utbetalt belopp: 24 000 kr.

Fem ungdomar i Hällestad planerade att skapa ett
dataspelsprogram som utspelar sig i det antika
Rom. I spelsituationerna kommer det med en del
på latin. De avsåg att anlita två ungdomar utanför gruppen för själva genomförandet, men skulle
själva stå för idéer och utprovning. Spelet skall erbjudas gratis på Internet.
Information om spelet ska skickas ut till fritidsgårdar och skolor.
En ungdomscheck på 17 200 kronor beviljades i mars 2005.

Sökande
Ungdomar i Hällestad.
Kontaktperson: Anna Maria Lilljebjörn.

Ansökan avser
Utveckling av dataspelsprogram som
utspelar sig i det antika Rom.
Beviljat belopp: 17 200 kr, 2005-03-17.
Utbetalt belopp: 10 050 kr.

Maria Gustavsson
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”

Idrottsaktiviteter Sonstorp

”

IT-Café Ljusfallshammar
Under våren 2003
inköptes två datorer,
scanner och skrivare
till vårt planerade
IT-Café.

På området vid
Bergåsvägen i
Sonstorp har basketkorgen satts upp
på en asfaltplan,
och fotbollsmålen
står på gräsmattan
intill.

Fem ungdomar i Ljusfallshammar ville göra något för ungdomar och äldre på
orten. I Sportklubbens klubbstuga mitt i centrum kunde ett IT-Café startas där
ungdomar kan träffas och ha något att göra under den mörka årstiden. I samma
lokaler har även Byarådet sina möten och träffar. Utrustning behövde köpas in
för att kunna starta verksamheten.
En ungdomscheck på 24 000 kronor beviljades i november 2002.

I Sonstorp finns ett grönområde som
enligt ungdomarna på orten inte nyttjas
till fullo. De skulle gärna se att där fanns
t.ex. fotbollsmål och olika idrottsredskap
som kunde öka bygdens fritidsaktiviteter.
De sökte en ungdomscheck för att köpa
in fotbollsmål, basketkorg, basketboll,
volleybollset och bollar samt nät.
En ungdomscheck på 25 000 kronor
beviljades i augusti 2005.

Rapport efter genomfört projekt

Rapport efter genomfört projekt
För pengarna inköptes två fotbollsmål,
basketkorg, volleybollset och ett antal

bollar. På området vid Bergåsvägen i
Sonstorp har basketkorgen satts upp
på en asfaltplan, och fotbollsmålen
står på gräsmattan intill.
Det har varit väl använt sen vi
monterade upp det, men nu är det ju
inte riktigt utesäsong längre. Grejorna
förvaras i ett förråd intill, så vem som
helst kan komma och hämta bollar om
de vill träna.

Sökande
Ungdomar i Sonstorp.
Kontaktperson: Per Widesäter.

Ansökan avser
Inköp av fotbollsmål och olika redskap
för att iordningställa en plats för
fritidsaktiviteter.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2005-08-18.
Utbetalt belopp: 24 799 kr.

Per Widesäter



Utfallet av IT-Cafét har inte riktigt blivit som vi hoppades på, en samlingsplats i samhället.
Under våren 2003 inköptes två datorer, scanner och skrivare till vårt planerade IT-Café. Även lokalerna i LSK:
s klubbstuga genomgick en renovering
samt inköp av databord att ställa datorerna på. Bredbandet installerades.
Under hösten 2003 öppnade cafét i
blygsam skala, öppet en kväll i veckan.
Vi öppnade även ett byabibliotek med
skänkta böcker från samhällets invånare, i anslutning till cafét.
Vi kämpade på med öppethållande
en kväll i veckan under hösten 2003
och våren 2004, men det blev ingen
succé bland ungdomarna. Men att
datorerna fanns i klubbstugan utmynnade i en spontan datakurs, ledd av

en bybo, för ett gäng dataintresserade
äldre Ljusfallshammarsbor (på dagtid).
Under hösten 2004 har datorerna
och biblioteket varit öppet en förmiddag i veckan då det har varit öppen
förskola i klubbstugan.
Datorerna används nu även i byarådets arbete och vi kommer även
fortsättningsvis att ge byborna tillfälle
att använda dessa.
Veronica Axelsson, Ljusfalls Byaråd
Sökande
Fem ungdomar i Ljusfallshammar.
Kontaktperson: Veronica Axelsson.

Ansökan avser
Inköp av datorer och kringutrustning samt
kopiering av reklamblad.
Beviljat belopp: 24 000 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 23 090 kr.
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Klubbhus och hinderbana
för hästhoppning i Regna

”

LAN Hällestad

”

Många och glada barn hoppade över de fina hindren!
Mycket glädje!
Även framöver kommer
hindren att glädja många!

Allting gick
som smort,
som väntat.

I Regna med omnejd fanns ett antal ungdomar med hästar som hobby, som inte
hade någon lämplig plats att kunna träffas och träna. Plats uppläts på en av
gårdarna i trakten, där ungdomarna skulle kunna få ställa upp ett litet ”klubbhus” och även få tillgång till ridbana och ridhus. Ungdomarna sökte medel för
att köpa in ett klubbhus (ex. en begagnad arbetsbod) samt hindermaterial, stöd
och bommar.
Ungdomarna beviljades en ungdomscheck på 10 000 kronor i maj 2002.

(Tidningsklipp från
Folkbladet 3 februari
2003)

En grupp ungdomar i de övre tonåren brukade samlas i Folkets Hus lokaler i
Hällestads skola för att anordna LAN (Local Area Network). LAN betyder att ungdomarna samlas och kopplar ihop sina datorer och spelar datorspel mot varandra. För att utöva denna aktivitet behövde de en switch för upp till 24 personer.
Den används för att koppla ihop datorerna.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i november 2002.

Rapport efter genomfört projekt
När vi fick veta att vi fått 10 000:– blev
vi jätteglada!
Vi började fundera och diskutera
om vad pengarna bäst kunde användas
till.
Förslagen var ganska många, men
vi enades ganska snart om att hinder
skulle glädja alla!

För att få de hinder vi tänkt och till
bästa pris beställde vi prospekt från
olika firmor. Vi fann den hindertyp vi
ville ha, och åkte till Enköping för att
hämta hindren.
Under vecka 30 hade vi dagridläger på Basnäs. Många och glada barn
hoppade över de fina hindren! Mycket
glädje!
Även framöver kommer hindren att
glädja många! Under hösten kommer
det att starta lördagsträningar i hoppning för ungdomarna i trakten.

Sökande
Ungdomar i Regna med omnejd.
Kontaktperson: Marita Nyberg.

Ansökan avser
Anskaffning av klubbhus och uppförande
av hinderbana för hästhoppning.
Beviljat belopp: 10  000 kr, 2002-05-15.
Utbetalt belopp: 10  000 kr.

Vänliga hälsningar
Frida Nyberg, Lisa Johansson, Sara Åsén,,
Emelie Karlsson m.fl.



Rapport efter genomfört projekt
Ett stort tack för pengarna vi fick. Vi
har nu hunnit med att anordna två
LAN med vår nya switch, varav ett
nu i helgen som gick. LAN:et varade i
tre dagar och tio personer tog del av
festligheterna. Allting gick som smort,
som väntat. LAN:et blev faktiskt så
lyckat att en av de lokala dagstidningarna valde att uppmärksamma händelsen.
Det första LAN:et ägde rum i slutet
av jullovet och var, med sina fem

dagar och drygt tio deltagare, även det
väldigt lyckat.
Erik-Gustaf Lilljebjörn och
de andra LAN-gossarna
Sökande
Ungdomar i Hällestad.
Kontaktperson: Anna Maria Lilljebjörn.

Ansökan avser
Inköp av switch för upp till 24 personer.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 9 851 kr.
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Ljud- & Ljusanläggning

”

Mini.Z-bilar

”

Äntligen har
vi kommit
igång med
körningen, det
tar alltid lite
längre tid än
man planerat.

Vi handlade
grejerna från
den bästa, inte
den billigaste.

Ungdomar i Rejmyre Musikförening ansökte om en ungdomscheck för att utbilda
fem discjockeys, vars uppgift var att vara DJ’s på föreningens discon, samt att de
skulle kunna hyras ut till allmänheten. Discjockeyerna utbildas av musikföreningen både i teknik och konversation med publik. Det som behövdes för att förverkliga idén var en ljudenhet och ljuseffekter för mobilt bruk.
Föreningen beviljades en ungdomscheck på 25 000 kronor i oktober 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Vi startade en kurs i DJ-kunskap med
undertecknad som kursledare. Kursen
pågick i 20 veckor med ett kurstillfälle/vecka och innehöll allt från teknik
(el) till DJ-produktion och DJ-teknik.
Sökande
Ungdomar i Rejmyre Musikförening.
Kontaktperson: Stellan Wall.

Ansökan avser
Inköp av ljudanläggning och ljuseffekter för
att utbilda discjockeys.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2002-10-11.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

Vi har hunnit med att köra ca 14
DJ-produktioner (discon), mest i vår
egen lokal Pottkammarn. Utvecklingen
sker gradvis hela tiden vad gäller både
utrustning och DJ-teknik, och fler står
i kö för att bli DJ-ar.
Vi hoppas att med tiden kunna konkurrera med andra DJ-ar på marknaden och bli så duktiga att vi gör oss ett
namn i branschen.
Jag passar på att tacka för stödet vi
fick, det har betytt oerhört mycket för
föreningen och dess medlemmar.
Stellan Wall
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Sju ungdomar i Hällestad – Borggård ville träffas och köra radiostyrda bilar i
skala 1:8. Lokal finns i Borggårds missionskyrka. Det som behövs, förutom inköp av bilar, är golvspånskivor och nålfiltmatta att köra på.
En ungdomscheck på 17 380 kronor beviljades i juni 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Äntligen har vi kommit igång med
körningen, det tar alltid lite längre tid
än man planerat. Banan blev riktigt
bra efter ett antal timmar av arbete.
Den blev cirka 26 meter lång och cirka
60 cm bred. Det passar riktigt bra till
dessa bilar.
Premiären gick av stapeln den 19/11
klockan 13-17. Det kom fem ungdomar
under 15 år, tre som var över 15 år
samt vi vuxna som var tre st.
Lördagen den 26/11 kom det åtta
ungdomar som var under 15 år, ryktet
sprider sig. Kanonroligt tycker vi.
Nu i lördags 3/12 kom det sju st.
Kan bero på att julen stundar… julhandel osv.

Vi kommer att avsluta med ett litet
”jippo” som vi kallar JUL-RACET. Då
ska vi ha en liten tävling med några
priser och äta pepparkakor och dricka
julmust.
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Nicklas Monberg

Sökande
Ungdomar i Hällestad-Borggård.
Kontaktperson: Nicklas Monberg.

Ansökan avser
Inköp av radiostyrda Mini.Z-bilar och
iordningställande av bana.
Beviljat belopp: 17 380 kr, 2005-06-15.
Utbetalt belopp: 17 374 kr.

Finspång

”

Teaterverksamhet

Finspång

”

Trampbåtar

Teatergruppen har
meddelat att de vill
fortsätta med sitt
teaterarbete.

Det har varit
jättekul att ha
ett sommarjobb.
Sen var det ju
bra väder också
så vi har faktiskt tjänat en
slant var.

Ungdomar i Regna-Skedevi-Hällestads församlingar önskade starta teaterverksamhet. De aktiviteter som fanns för ungdomar utövades
av idrottsföreningar, svenska kyrkan samt frikyrkorna, men ingen av dessa
hade utrustning eller ledare för att kunna tillmötesgå de ständigt återkommande
önskemålen om teaterverksamhet. Ett bidrag söktes för inköp av ljudutrustning,
materiel till rekvisita och bakgrunder samt hyra av kläder.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i augusti 2002.

Fem tjejer i Grytgöl sökte sommarjobb och fick
erbjudande om att hyra tre trampbåtar av en
person i bygden. Dessa skulle kunna användas
för uthyrning till badgäster vid sjöarna i kommunen. Tjejerna sökte pengar hos Våg21 till hyran
och kringkostnader.
En ungdomscheck på 10 500 kronor beviljades i
juni 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Teatergruppen har använt och kommer fortsättningsvis att använda
ljudanläggningen vid föreställningar
i Folkets Hus Hällestad (Hamlet t.ex.)
samt när de spelat upp en pjäs på
Storängsskolan i Finspång. Dessemellan finns ljudanläggningen i skolan i
Sökande
Ungdomar Regna-Skedevi-Hällestad.
Kontaktperson: Anna Maria Lilljebjörn.

Ansökan avser
Startande av teaterverksamhet.Inköp av
mikrofoner sk “myggor”, hyra kläder,
materiel till rekvisita och bakgrunder.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2002-08-13.
Utbetalt belopp: 10 000 kr.

Hällestad som delvis delar lokaler med
Folkets Hus.
Elever vid skolan använder ljudanläggningen när de spelar upp en pjäs
eller musikal både för skolans personal och för kamrater samt för allmänheten, t.ex. vid föräldra-aftnar.
För Hällestads inbjudna pensionärer
spelades ex.vis Emigranterna.
Under vårterminen 05 kommer
anläggningen att kunna disponeras i
ELSA-projektet, dvs rockgrupp med
enbart tjejer. Teatergruppen har
meddelat att de vill fortsätta med sitt
teaterarbete.
Anna-Maria Lilljebjörn
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Rapport efter genomfört projekt
Det har varit jättekul att ha ett sommarjobb. Sen var det ju bra väder
också så vi har faktiskt tjänat en slant
var.
Tyvärr råkade vi ut för lite sabotage
ibland men det var inte så farligt. Ett
par hänglås bröt dom sönder men det
får man kanske räkna med.
Det var uppskattat av badgäster och
turister i alla fall så vi gör gärna om
det här nästa år.

Sökande
Fem tjejer från Grytgöl.
Kontaktperson: Ulf Thyselius.

Ansökan avser

Linda Thyselius, Evelina Evertsson, Lisa
Holmgren, Sara Bengtson, Matilda Adolfsson
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Uthyrning av trampbåtar sommartid.
Inhyrning av tre st trampbåtar, transport av
båtarna, trycksaker, låsanordningar mm.
Beviljat belopp: 10 500 kr, 2002-06-11.
Utbetalt belopp: 10 500 kr.

Flen

Flen

Aktivitetsinventarier
Sparreholm

Flotte & Trampolin,
Malmköping

”

Ungdomarna har
haft mycket glädje
av utrustningen så
här långt.

I Sparreholm startades i mars 2001 en ungdomsgård av ungdomar och föräldrar.
Ungdomarna renoverade en lokal de fått i Folkets Hus. De använde skänkt material som de fått. Men de saknade aktivitetsinventarier för att kunna fortsätta
utveckla fritidsgården. Det som behövdes var bland annat material till styrketräning, karaokemaskin mm.
En ungdomscheck på 15 000 kronor beviljades i februari 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Vårt projekt som gällde ungdomschecken är avslutat.
Ungdomarna har haft både styrketräningsutrustningen och mu-

Sökande
Ungdomar i Sparreholm.
Kontaktperson: Thomas Molander.

Ansökan avser
Inköp av aktivitetsinventarier,
styrketräningsredskap, karaokemaskin mm
till ungdomsgården.
Beviljat belopp: 15 000 kr, 2003-02-13.
Utbetalt belopp: 12 433 kr

sikanläggningen uppställda på den
ungdomsgård som de hade fram till
hösten 2004. De har haft mycket
glädje av utrustningen så här långt.
Ungdomsgården har nu flyttat och där
får inte utrustningen plats, så därför
håller vi nu på att skapa plats för den i
sporthallen istället. Det innebär också
att så många fler ungdomar får tillfälle
att nyttja utrustningen, vilket ju är
mycket positivt.
Gunnel Porsander
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Barn och
ungdomar
i Malmköping sökte en
ungdomscheck för att iordningställa
en flotte till Hosjön. Flotten skulle ankras upp en bit
ute i sjön. Målet var att återskapa en omtyckt och välbesökt badplats med olika möjligheter till spännande och roliga aktiviteter.
En ungdomscheck på 23 000 kronor beviljades i mars 2003.

Rapport efter genomfört projekt

Ännu en gång ett STORT TACK ifrån
flottbyggargänget i Malmköping.

Nu har vår flotte varit i vattnet några
veckor. Jobbet gick bra under min,
Claes och Torgnys ledning. Vi hade
stor hjälp av Torgnys profession,
snickare som han är. Grabbarna tog
också sitt ansvar och jobbade flitigt
med både cementgjutning, spikslagning och andra viktiga moment som
ingick i projektet. Vi har också konstaterat att flotten är ett välbesökt objekt
nu när vattentempen stiger.

Michael Hammarin

Sökande
Ungdomar i Malmköping.
Kontaktperson: Michael Hammarin.

Ansökan avser
Iordningställa en flotte och trampolin vid
sjön Hosjön.
Beviljat belopp: 23 000 kr, 2003-03-18.
Utbetalt belopp: 14 073 kr.
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Flen

Flen

Grusplan med
belysning i Dunker

Dunkers IF har cirka 75 flickor i åldern 7-16 år spelande i sju olika lag. Problemet för dem var att de inte hade tillräckligt med utrymme och av den anledningen ville de anlägga en grusplan med belysning så de skulle kunna utöva fritidsintressena året om i Dunker.
En ungdomscheck på 20 000 kronor beviljades i oktober 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Tack vare ungdomschecken har vi
under 2004 tillsammans med hjälp av
alla medlemmar kunnat iordningställa
en grusplan som har måtten 40x70
meter (7-mannaplan). Vi har även fått
belysning till denna yta samt även

Sökande
90 tjejer i Dunker.
Kontaktperson: Pelle Norén.

Ansökan avser
Anläggande av grusplan med belysning för
utomhusaktiviteter.
Beviljat belopp: 20 000 kr, 2003-10-16.
Utbetalt belopp: 20 000 kr.

till halva gräsplanen. Fyra helger har
vi haft ungdomarna ute för förberedelsearbete som bestått i grävning,
krattning, uppsättande av belysning,
köra grus mm. Till detta har vi också
haft en mindre grupp som arbetat med
mer avancerade saker, bland annat el,
traktorkörning.
Grusplanen är inte riktigt 100%
ännu, för med hjälp av vintern måste
den ”sätta sig”. Under hösten har belysningen på gräsplanen inneburit att
vi har kunnat använda den i en mycket
större omfattning samt förlänga säsongen.

Hälleforsnäs Judo

Barnen i sektion Hälleforsnäs av Eskilstuna Judo, ansökte om en ungdomscheck
för att köpa in judomattor. Hyresgästföreningen i Hälleforsnäs bidrar med en lokal till den nystartade sektionen, som består av tio barn födda 1991 och senare
samt fyra vuxna medlemmar.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i september 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Judomattor inköptes och lades in i
lokalen.
Barnen skrev: Tack för dom jättefina mattorna. För dom mattorna kan
vi fortsätta träna i Hälleforsnäs. Tack
så mycket.

Sökande
Ungdomar i Eskilstuna Judo, sektion
Hälleforsnäs.
Kontaktperson: Robert Kohlström.

Cecilia, Alexander, Victor, Jimmy, Dennis,
Marcus, Xandra, Filip, Robin

Pelle Norén, ordförande Dunkers IF
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Ansökan avser
Inköp av judomattor för att kunna
starta och bedriva fritidsverksamhet för
ungdomar i Hälleforsnäs.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2005-09-13.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

Flen

Flen

”

”

Hästhoppshinder

Klubbstuga Mellösa
Vi är mycket nöjda
med vår klubbstuga
som blir bara finare
och finare.

Vi har ordnat
egna små hopptävlingar på skoj.
Både vi och hästarna tycker det
är jättekul.

Ett gäng på sex tjejer i Skebokvarn med det gemensamma intresset hästar skrev
till Våg21 och ansökte om pengar att köpa riktiga hinder till sin hoppbana. Tidigare hade de byggt egna hinder i form av rishögar osv.
En ungdomscheck på 5 000 kronor beviljades i november 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Vi sökte ungdomscheckar till terränghinder av er och vi tänkte berätta lite
om hur vi gjorde och vad vi har använt
pengarna till.
Vi blev beviljade 5 000 kronor och vi
blev jätteglada. Vi bestämde oss för att
köpa hinder som man kan ha på både
vanlig bana och terrängbana. Det blev
tio stöd och tio bommar. Hindrena
står uppställda så att alla kan använda
dem.
Vi brukar träffas och hoppträna
tillsammans ibland. Vi har ordnat egna
Sökande
Sex tjejer från Skebokvarn.
Kontaktperson: Ann Johansson.

Ansökan avser
Inköp av hinder för hästhoppning.
Beviljat belopp: 5 000 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 5 000 kr.

små hopptävlingar på skoj. Både vi och
hästarna tycker det är jättekul och vi
vill framföra ett stort tack till er!
Ridtjejerna i Skebokvarn
genom Felicia Rydstedt

Projektet fortlöper med ett väldigt gott
resultat, då ungdomarna visat ett stort
intresse för verksamheten. Detta har
visat sig utfalla väldigt gott, speciellt
för dem som har varit ute och tävlat
med sina hästar, vilket man kan avläsa
på deras resultat. Investeringen vi
gjort hittills har för dem inneburit att
de kunnat träna på ett mer målinriktat
och förberedande sätt. För alla som
deltagit/deltager i projektet kan man
se att deras sammanhållning och kamratskap i gruppen ökat.
Ann Johansson, vuxenkontakt
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Ungdomssektionen i Mellösa Ryttarklubb saknade klubbstuga. Stall och
ridbana som klubben använder finns
vid ridskolan Lindesberg i Mellösa,
men ungdomarna behövde en möjlighet till skydd och värme i anslutning
till ridbanan.
En ungdomscheck på 20 000 kronor beviljades i april 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Vi är mycket nöjda med vår klubbstuga som blir bara finare och finare. Den
används som värmestuga för frusna
elever och föräldrar, teori- och lunchrum och ibland även för övernattning.
Mellösa Ryttarklubbs styrelse har
anordnat olika byggdagar, där föräldrar och även en del ungdomar
har hjälpt oss med byggandet. Vi har
spikat och skruvat, lagt tak och målat,
byggt altan osv och vi är väldigt nöjda
med resultatet. Det enda som fattas är
vatten, men det kommer vi nog snarast
att koppla in.
Invändigt är det MUS (ungdoms-

styrelsen) som har pysslat; målat om
väggarna, satt upp tavlor, möblerat så
gott det går osv.
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Maria Iwerbo

Sökande
Ungdomar i Mellösa Ryttarklubb.
Kontaktperson: Maria Iwerbo.

Ansökan avser
Inköp av bod att använda som klubbstuga.
Beviljat belopp: 20 000 kr, 2003-04-15.
Utbetalt belopp: 18 000 kr.

Flen

Flen

”

”

Malmköpings Tennisklubb

LAN Bettna
Det vi
gjorde
var väl
mest att
spela
dator och
titta på
någon
film.

Flickornas
initiativ att söka
ungdomscheck
har varit till stor
hjälp att föra
tennisen vidare
till nya unga
aktörer.

I Bettna med omnejd fanns några killar i åldrarna 15-18 år som ville anordna ett
LAN. De behövde köpa switch och kablar för att kunna genomföra det.
En ungdomscheck på 1 000 kronor beviljades i november 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Allt gick som det skulle. Vi blev elva st
och höll på i tre dagar. Pengarna som
vi fick gick åt till maten. Alla var nöjda
med att maten redan fanns där så dom
inte behövde ta med sig själva.
Det vi gjorde var väl mest att spela
dator och titta på någon film.
Vi började förbereda LAN’et några
dagar innan, vi värmde upp huset
genom att elda med ved för att minska
elkostnaderna, plockade dit diverse
Sökande
Fem killar i Bettna.
Kontaktperson: Björn Jägerstedt.

Ansökan avser
Inköp av switch och sladdar.
Beviljat belopp: 1 000 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 1 000 kr.

grejor och ställde i ordning allt. Huset
vi var i är en sommarstuga som vi
lånat av Pärs farmor.
Vi har tyvärr inte blivit klara med
någon film från det här LAN’et men vi
skickar med en film från det senaste
LAN’et, alltså det LAN vi hade efter det
ni sponsrat. Det är nästan ingen skillnad på senaste och från det ni sponsrat. Skillnaden är bara att det var en
natt längre, men samma folk och plats.
Bilder finns på vår hemsida: http://
Back.to/skogslan klicka på bilder från
LAN 3.
Vi skulle förstås inte tacka nej till
mer hjälp med pengar till nästa sportlovs-LAN!
Med vänlig hälsning
Pär Jägerstedt och Viktor Posse

20

I Malmköpings Tennisklubb fanns några tjejer som gärna ville ha en proffsig träning under sommaren. De hade pratat med en tränare som kunde ställa upp och
hålla i en tennisskola för ungdomarna, som sedan själva kunde instruera och
träna nybörjare. De behövde också köpa in några tennisracketar, minitennisnät
samt mjukbollar för de mindre barnen.
En ungdomscheck på 18 000 kronor beviljades i april 2004.

Rapport efter genomfört projekt
Pengarna har använts till tennisskola
för cirka 25 barn sommaren 2004 och
2005. Där har flickorna varit mycket
duktiga hjälptränare. Till tennisskolan
inköptes minitennisracket och bollar
som barnen kan låna vid träning.
Sex av flickorna har under den här
tiden 2004-2005 tränat tennis regelbundet. Dom har lärt sig tennisens
grunder och regler. Dom har varit till
andra klubbar och spelat matcher.
Banorna har fått nytt grus, borstar
och bevattning har rustats upp. Arbetet har gjorts av klubbens medlemmar.
Malmköpings Tennisklubbs målsättning är att ordna tennisskola varje
sommar för att fler barn skall lära sig

spela tennis. Flickornas initiativ att
söka ungdomscheck har varit till stor
hjälp att föra tennisen vidare till nya
unga aktörer.
Anna-Karin Fagerlund,
Malmköpings Tennisklubb

Sökande
Flickor i Malmköpings Tennisklubb.
Kontaktperson: Anna-Karin Fagerlund.

Ansökan avser
Köpa utrustning för att spela tennis, samt
arrangera och delta i tenniskurs.
Beviljat belopp: 18 000 kr, 2004-04-21.
Utbetalt belopp: 15 941 kr.
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Flen

Flen

Samlingslokal för
ungdomar i Dunker

Skateboard i Sparreholm

”

”

”

Man kan väl
säga att det har
gått bra, men
inte upp till
mina förväntningar.

Här är ”vårat”
hönshus!
Här håller vi på att såga
till en bänk.

Barn runt Ekensholm saknade fritidssysselsättning där de bor, utan kände att de
alltid måste åka till närliggande Dunker, Malmköping eller Flen. På Ekensholm
fanns ett gammalt hönshus som barnen kunde disponera och fixa till efter egna
önskemål. Ungdomarna sökte medel för att ställa iordning huset samt skaffa
möbler och aktivitetsinventarier.
En ungdomscheck på 15 000 kronor beviljades i december 2003.

”

Ungdomar i Sparreholm sökte en ungdomscheck för att bygga en skateboardramp.
En ungdomscheck på 15 000 kronor beviljades i april 2005.

Rapport efter genomfört projekt

Kalle visar
ovanvåningen.

”

Sökande
Ungdomar i Dunker.
Kontaktperson: Ulf R Johansson.

Ansökan avser

När vi sopat och krafsat bort
all hönsskit, la vi in en grön
matta.
Visst är det fint?!

Iordningställande av samlingslokal
för ungdomar i Dunker. Inköp av
aktivitetsinventarier, repbana mm.
Beviljat belopp: 15 000 kr, 2003-12-10.
Utbetalt belopp: 14 613 kr.
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Vi byggde tyvärr inte så mycket. Joakim som skulle vara med hade ingen
lust att bygga, så vi byggde inte dom
stora sakerna vi skulle bygga, men vi
fick ihop några saker i alla fall.
Det gick rätt så bra att bygga. Materialet vi köpte från Råby Bygg var inte
så speciellt bra, tycker jag. Vissa saker
gick sönder när vi byggde och det är ju
inte så kul, men sakerna som höll var
helt ok!
Det vi har byggt är curbs, kickers
och en manualplatå. Lite olika höjder
på sakerna, så det ska variera lite i
åkningen.
Man kan väl säga att det har gått

bra, men inte upp till mina förväntningar. Men jag är glad över att vi fick
chansen av er att göra något i alla fall.
Tack så mycket Våg21!
Nicklas Hock
Sökande
Ungdomar i Sparreholm.
Kontaktperson: Nicklas Hock.

Ansökan avser
Anläggande av skateboardbana med hopphinder.
Beviljat belopp: 15 000 kr, 2005-04-14.
Utbetalt belopp: 5 146 kr.
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Flen

”

Ungdomslokal
i Skebokvarn

Biljard i Sköldinge

”

Bordet blev väldigt bra
och spelet blev mycket
bättre när vi fick det
upprustat.

Under säsongen
hösten 04/våren
05 användes
bordet flitigt av
ungdomarna.

Några 16-17 åringar i Sköldinge tänkte starta en
biljardklubb. Sköldinge Folkets Husförening hade ett biljardbord som ungdomarna fick använda, men det behövde
lagas och rustas upp. Ungdomarna
sökte bidrag till omklädnad av bordet
och inköp av bollar.
En ungdomscheck på 8 000 kronor
beviljades i april 2003.

Ett gäng ungdomar om cirka 15-20 st träffades varje onsdag i den gamla affären
i Skebokvarn. Barn och ungdomar har träffats i lokalen i över tio år, så deras
spel och biljardbord började bli väldigt slitna. Ungdomarna sökte en ungdomscheck för att renovera biljardbordet samt för att köpa en cd-spelare, några spel
och prenumeration på någon tidning.
En ungdomscheck på 9 000 kronor beviljades i mars 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Renovering av biljardbordet har gjorts
av ungdomarna. Under säsongen

Sökande
Ungdomar i Skebokvarn.
Kontaktperson: Anna Zetterqvist.

Ansökan avser
Renovering av biljardbord, inköp av spel
och cd-spelare till ungdomslokalen.
Beviljat belopp: 9 000 kr, 2003-03-18.
Utbetalt belopp: 7 112 kr.

Katrineholm

hösten 04/våren 05 användes bordet
flitigt av ungdomarna.
Dessa ungdomar har dock lite andra
intressen, så ungdomssamlingar under
hösten 05 har tyvärr uteblivit trots ett
nyrenoverat biljardbord.
Vi hoppas dock att det kommer nya
ungdomar som kan använda bordet att
samlas runt och ha många roliga timmar tillsammans.
Christer Johansson
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Rapport efter genomfört projekt
spelats en hel del biljard, dock kom
det inte igång någon organiserad
klubbverksamhet som planerat. Efter
skolan har en del av dem som var
med i gruppen flyttat eller bor borta
i veckorna och det blir därför inte så
mycket biljardspel numera, men bordet står ju i Sköldinge Folkets Hus och
ungdomarna i samhället har lätt att få
tillgång till det.

Tack så mycket för ungdomschecken
vi fick för att klä om och köpa nya
grejor till biljardbordet i Sköldinge
Folkets Hus.
Bordet blev väldigt bra och spelet
blev mycket bättre när vi fick det
upprustat. Det har dock inte blivit
så mycket biljard under sommaren
pga sommarjobb och det fina vädret,
men vi har varit uppe ett par gånger
och provspelat. Vi hoppas att komma
igång med det till hösten. Två stycken
har hoppat av, men det är flera som
har visat intresse.
Tack!

Monica Eld
Sökande
Ungdomar i Sköldinge biljardklubb.
Kontaktperson: Monica Eld.

Ansökan avser

Robin Eld

Upprustningen av biljardbordet blev
bra och mycket uppskattat. Det har
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Renovering av biljardbord, inköp av
biljardbollar och triangel.
Beviljat belopp: 8 000 kr, 2003-04-15.
Utbetalt belopp: 7 550 kr.

Katrineholm
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Två olika grupper med killar i Valla sökte medel för att ordna fritidsaktiviteter i
Valla. Den ena gruppen ville bygga en bana där de kunde cykla på sina BMX-cyklar. De ville visa hur kul man kan ha med en vanlig cykel genom att trixa, hoppa,
balansera och slidea. Den andra gruppen hade ett inlineslag där de spelade landbandy. De behövde någonstans att kunna göra det säkert, istället för att spela på
gatan, och ville anlägga en plan.
En ungdomscheck på 15 000 kronor beviljades i juni 2002 till de båda grupperna tillsammans.

Rapport efter genomfört projekt
Vi sökte om pengar till verksamhet i
Valla för ungdomar.
Det blev två olika, den ena skulle
bygga cykelbana och den andra skulle
ordna en plats att spela innebandy på
ute, en plan alltså.
Cykelgruppen ordnade tillstånd och
fick marken röjd. Ungdomarna ritade
en tilltänkt bana och en firma kontaktades som skulle göra arbetet. Arbetet
Sökande
Ungdomar i Valla.
Kontaktperson: Marie Bäcklin.

Ansökan avser
Uppförande av en BMX-cykelbana samt en
Landbandy- och Inlines-bana i Valla. Inköp
av utfyllnads- och underlagsmaterial.
Beviljat belopp: 15 000 kr, 2002-06-11.
Utbetalt belopp: 6 463 kr.

sköts upp till efter vintern, men då
hade ungdomarnas intresse avtagit lite
samt att företaget sköt fram tiden för
arbetet. När ett år gått hade ungdomarna fått andra intressen, så ingen
bana blev byggd.
Den andra gruppen fick klartecken
för mark, men konstaterade att asfalt
blev för dyrt och gjuta en platta blev
för mycket arbete. Intresset hade sjunkit även bland de föräldrar som fanns
inblandade. Så för pengarna köptes två
mål, klubbor, väska att bära klubborna
i, bollar samt lagvästar. Detta hade
de och spelade med på gatan tills de
växte ur intresset.
Nu finns materialet vi köpte på
Valla skola, där elevrådet ansvarar för
grejorna.
Marie Bäcklin
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”

Danceact 2005

BMX-bana samt
Inlinesplan i Valla

Katrineholm

Kulturföreningen
DuD fick i maj 2006
motta ett stipendium på 10 000
kronor ur Konungens Jubileumsfond
för sitt framstående
ungdomsarbete, där
projektet Danceact
särskilt omnämndes.
Några ungdomar på i Katrineholm med omnejd med
dans som ett huvudintresse startade en dansgrupp
med målet att starta ett dansprojekt för att påverka
och uppmuntra fler ungdomar att intressera sig för
och uttrycka sig genom dansen. De sökte en ungdomscheck för att planera och genomföra dansföreställningar i skolor på Katrineholms landsbygd och i
tätorten.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i
maj 2005.

Rapport efter genomfört projekt

Sökande
Ungdomar i Kulturföreningen Drag
utanDrog DuD.
Kontaktpersoner: Susanne Carlsson-Ström
och Annicka Halvarsson.

Ungdomarna skrev manus och koreograferade en dansföreställning, med
hjälp från kulturföreningen DuD (Drag
utan drog). Föreställningen hade temat
rasism, och visade på att alla människor har lika värde oavsett bakgrund,
hudfärg och etnisk tillhörighet. Föreställningen genomfördes vid ett flertal
tillfällen och blev mycket uppskattad.

Ansökan avser
Genomförande av ett dansprojekt för
ungdomar på landsbygden i Katrineholms
kommun.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2005-05-12.
Utbetalt belopp: 9 900 kr.
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Katrineholm

Hästhoppning Granhed

”

Matchdräkter
Vi spelade samtliga matcher i vårt
matchställ, inköpt
av Våg21.

Vi är väldigt
glada för våra
nya hinder

Några flickor i Granhed ville få fler ungdomar att stanna kvar på landsbygden.
Genom att investera i nya hinder för hästhoppning kunde fler lockas att stanna
och ha kul tillsammans. Flickorna behövde köpa in hästhoppningshinder och
belysning till sin ridbana.
En ungdomscheck på 12 000 kronor beviljades i juni 2005.

Rapport efter genomfört projekt
För pengarna köpte vi ett hinderpaket
som inkluderade 5-7 hinder. Dessutom
köptes 2 st lampor med tillbehör.
Vi är väldigt glada för våra nya
hinder och den möjligheten vi nu har
att kunna rida även när det är mörkt.
Ett par gånger har en duktig hoppryt-

Sökande
Ungdomar i Granhed.
Kontaktperson: Emilia Larsson.

Ansökan avser
Inköp av hinder till hästhoppning samt
lampor till ridbana.
Beviljat belopp: 12 000 kr, 2005-06-15.
Utbetalt belopp: 11 459 kr.

tare kommit och hållit lektioner. Vi har
varit 5-7 st som deltagit, varav några
som bor i trakten och tagit med sig
sina hästar. Även vid andra tillfällen
har ungdomar med hästar tagit del av
och använt sig av de nya hindren. Vi
har planerat att hålla en tävling men
beroende på vädret kommer det att
bli till våren. Vi är glada för att kunna
välja och alternera vår och hästarnas
träning mellan dressyr, hoppning,
terräng, lös hoppning och longering
utan att begränsas av mörkret, eller att
vara beroende av skjuts till närmsta
ridbana med tillgång till hinder.
Mycket tacksamma ungdomar
genom Emilia Larsson och Julia Larsson
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En grupp på 19 flickor i åldern 10-15 år spelade handboll i Björkvik. De ansökte om en ungdomscheck för att köpa matchdräkter i
Björkviks färger, med nummer samt Björkviks sockenvapen. Då kan dräkterna
användas av andra lag i andra sporter också, ex. volleyboll.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i november 2002 till matchdräkterna. Därutöver beviljades pengar att också trycka på Våg21-loggan på
tröjorna.

Rapport efter genomfört projekt
De Björkviksflickor som fick en ungdomscheck från Våg21, har under
säsongen 2002/2003 haft 46 träningstillfällen. Antalet deltagare har i snitt
varit 16 st. Totalt har 26 flickor deltagit, varav några få vid endast några
enstaka tillfällen.
Säsongen avslutades med deltagande i Katrineholm Cup, med matcher,
disco och övernattning tillsammans
med nära 1 500 flickor och pojkar från
klubbar i hela landet. Vi spelade samtliga matcher i vårt matchställ, inköpt
av Våg21.
Under våren 2003 började även

ett gäng äldre (högstadie- och gymnasiestuderande) flickor träna handboll med sikte att inför säsongen
2004/2005 börja spela seriespel.
Med tack för att ni ställt upp för
flickorna!

Rolf Lindquist

Sökande
Handbollstjejer i Björkvik.
Kontaktperson: Rolf Lindquist.

Ansökan avser
Matchdräkter, målvaktströjor.
Beviljat belopp: 12 750 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 12 750 kr.
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Katrineholm

Musikaliskt Studio - projekt

”

Musikanläggning

”

... ett långtidsprojekt som vi säkerligen kommer
att ha glädje av
flera år framöver

Vinddraget har
blivit riktigt
mysigt

Ungdomarna avsåg att bygga och inreda en amatörmusikstudio, där de kan repa
och spela in musik och även lära sig om inspelningsteknik och musikproduktion. De hade redan påbörjat bygget av studion, men behövde medel till musikutrustning för att färdigställa studion så att musikinspelning blir möjlig. Tanken
är att kunna spela in, mixa och producera egenkomponerad musik i liten skala,
t.ex. demoskivor. Även andra intresserade ska ha möjlighet att låna studion.
En ungdomscheck på 12 000 kronor beviljades i augusti 2002.

Ungdomsgruppen inom Granheds Bygdegårdsförening, med cirka 20 medlemmar, disponerar vinden i bygdegården som byggs om till ett mysrum och samlingsplats. Ungdomarna behövde pengar att inreda vinden, bland annat ville de
ha en karaokemaskin.
En ungdomscheck på 4 000 kronor beviljades i oktober 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Rapport efter genomfört projekt
Förra året fick vi pengar att köpa en
musikstudiodator. Det gjorde vi och
Sökande
Ungdomar i Hästedal med omnejd.
Kontaktperson: Steven Mason.

Ansökan avser

den har sedan dess använts flitigt för
inspelningar av olika slag. Studion är
långt ifrån klar, mycket arbete och material återstår men vi tycker att vi har
kommit en bra bit på väg. Detta är ett
långtidsprojekt som vi säkerligen kommer att ha glädje av flera år framöver.
Karna och Steven Mason m.fl.

Bygge och inredning av
amatörmusikstudio. Anskaffning av
mixerbord, mikrofoner samt dator.
Beviljat belopp: 12 000 kr, 2002-08-13.
Utbetalt belopp: 12 000 kr.

Ungdomsgruppen i Granheds Bygdegårdsförening tackar för musikanläggningen som det blivit möjligt att
köpa in med hjälp av ungdomscheck
från Våg21. Vinden i bygdegården har
blivit inredd och är nu samlingsplats
för ungdomar och barn. De kan träffas
under kvällar och helger och mysa och
lyssna på musik. Som synes på bilden,
där några av ungdomarna samlats, har
”Vinddraget” blivit riktigt mysigt.
Vi tackar med vänliga hälsningar

Sökande
Granheds ungdomsgrupp.
Kontaktperson: Berit Franzen.

Ansökan avser

Granheds ungdomsgrupp
genom Berit Franzén
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Inköp av musikanläggning, karaokemaskin
till ungdomsgården.
Beviljat belopp: 4 000 kr, 2002-10-11.
Utbetalt belopp: 3 990 kr.

Katrineholm

Katrineholm

Optimistjollar Fiskeboda

Myshörna i
Björkviks Folkpark
I Björkviks Folketsparkförening ville ungdomarna
ordna en myshörna i parken, där de kunde umgås
och ordna discon. De ville
köpa stereo och discokula,
soffa, kuddar, bord, lampor och kanske draperi
eller skärmvägg.
En ungdomscheck på
25 000 kronor beviljades i augusti 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Den 28/10 ordnades det första discot i
Björkvik med vår nya discoanläggning.
För ungdoms-checken vi fick inhandlades en komplett stereoanläggning
med tillhörande discolampa, discokula
samt rökmaskin. Vi handlade även
aktuella cd-skivor, soffor, kuddar och
smålampor mm.
På kvällen uppträdde Final Warning,
ett lokalt rockband. De var mycket
uppskattade. På det stora hela var
Sökande
Ungdomar i Björkvik.
Kontaktperson: Jenny Lindh.

Ansökan avser
Inköp av möbler och utrustning för
att iordningställa en samlingsplats för
ungdomar.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2005-08-18.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

det en mycket uppskattad kväll. Det
blev en stor överraskning för barn och
ungdomar att det var så bra ordnat. Ett
disco med blinkande lampor, rök och
riktig discokula och sedan en massa
hits på en jättebra musikanläggning
med kanonljud.
Tre ”myshörnor” var iordningställda i olika färgnyanser och typer.
Soffor med soffbord, många kuddar i
olika storlekar och plastfåtöljer med
belysning i.
Besökarna dansade, pratade och
handlade en hel del godis och dricka.
Det var verkligen kul att visa alla att
det visst går att anordna ett häftigt
disco här i Björkvik. Vi kommer att ha
mycket glädje av detta även i framtiden. Tack för ert bidrag!

Ungdomar i Fiskeboda Isseglingsklubb ansökte om medel för att köpa in optimistjollar och flytvästar för att lära sig segla. Klubben vill utöka sina aktiviteter
att också omfatta sommartid. Seglingen ska ske i samarbete med Fiskeboda
Seglarklubb.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i maj 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Pengarna från Våg21 användes till att
köpa in fem optimistjollar, fem flytvästar och tillbehör till jollarna.
Seglingen har bedrivits cirka 29 timmar under sommarhalvåret 2005.
Sökande
Ungdomar i föreningen Fiskeboda
Isseglingsklubb, Fisk.
Kontaktperson: Karl-Robert Karlsson.

Ansökan avser
Inköp av optimistjollar och flytvästar.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2005-05-12.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

Lilla Styrelsen och
Björkviks Folketsparkförening
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Katrineholm

Vrå Fornby

Älgbana/Korthållsbana

En grupp tjejer tyckte det var en god idé att starta caféverksamhet vid Vrå
Fornby i Stora Malms socken. Fornbyn är redan ett attraktivt turistmål, men
det saknades ett café. Ungdomarna skulle genom att starta och driva ett sommarcafé få en meningsfull aktivitet och göra en insats för landsbygden. Caféet
skulle också göra Vrå Fornby mer attraktiv som utflyktsmål. Ungdomarna
skulle också lära sig mer om Fornbyns historia. Tillstånd från miljö- & hälsoförvaltningen kunde ordnas.
En ungdomscheck på 21 500 kronor beviljades i mars 2004.
Ungdomar inom Jaktvårdskrets 9 i Jägarförbundet Sörmland önskade sig en älgbana för kaliber 22. De brukade ibland skjuta på stora banan med salongsgevär,
men tyckte inte att det blev detsamma, och att skjuta med älgstudsare var för
dyrt. Ungdomsverksamheten och banan skulle finnas i Flodafors.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i mars 2003.

Rapport efter
genomfört projekt
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Rapport efter genomfört projekt
Till en början utnyttjades banan rätt
mycket. Men i samband med att ungdomarna blev äldre fick en del andra
intressen och några studerar på annat
håll. Men vi försöker träffas ibland och
ha lite skoj. De kan ju även ta hem den
och skjuta hemma. Det har kommit till
några nya också.

Sökande
Ungdomar i Lerbo och Sköldinge.
Kontaktperson: Elisabeth Lindström.

Ansökan avser
Starta en caféverksamhet vid Vrå Fornby.
Beviljat belopp: 21 500 kr, 2004-03-18.
Utbetalt belopp: 8 775 kr.

Sökande
Ungdomar i jaktvårdskrets 9, KatrineholmFlen-Valla-Sköldinge-Julita.
Kontaktperson: Sylve Eriksson.

Ansökan avser
Inköp av älgbana/korthållsbana för
kaliber 22
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2003-03-18.
Utbetalt belopp: 9 999 kr.

Sylve Eriksson
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Motala

Motala

Instruktörsutbildning
i Tjällmo

MTB-Bana

”
Invigning av
gymmet skedde
den 12 juni 2005.

En grupp ungdomar ville starta ett gym
i Tjällmo. För att kunna göra det behövde de först gå en
instruktörsutbildning för att lära sig, och senare andra, att träna på rätt sätt.
De beviljades en ungdomscheck på 10 000 kronor i december 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Ungdomarna gick en kurs om träning,
kost och hälsa. Kursen bestod av tio
timmar och var uppdelad på tre tillfällen.

Sökande
Ungdomar i Tjällmo.
Kontaktperson: Emelie Sjövåg.

Ansökan avser
Deltagande i instruktörsutbildning för att
senare kunna starta gym.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2002-12-11.
Utbetalt belopp: 6 000 kr.

Därefter började förberedelserna för
att starta upp ett gym i Tjällmo.
Tjällmo IF var villiga att stå bakom
ett projekt. En marknadsundersökning
gjordes bland invånarna i Tjällmo för
att ta reda på hur stort intresset var
för ett gym. Intresset var tillräckligt
stort för att gå vidare med planerna
och en projektansökan gjordes sedan
till Våg21, som också beviljades och
ett projekt startade med början 200307-09. Invigning av gymmet skedde
den 12 juni 2005, då hade viss träningsaktivitet redan pågått en tid.
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Ett gäng killar i Tjällmo-Godegårds Orienteringsklubb skrev att de gillade att
åka cykel i skogen, men hade inte någon riktigt bra bana att åka på. De åkte
på de skogsvägar och stigar som fanns och det innebar att de fick korsa hårt
trafikerade vägar. Ungdomarna undersökte hur de skulle kunna göra en bra
bana som var säker. Stora delar var redan användbar att cykla på men det fanns
några delar där det var för blött och stenigt, och där behövdes det maskiner för
att fixa till banan. Killarna ansökte om medel för hyra av maskiner. Tillgång till
utbildade förare fanns i föreningen.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i mars 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Sökande
Ett gäng killar i Tjällmo.
Kontaktperson: Arne Irewall.

Ansökan avser
Iordningställande av bana för MTB-åkning.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2003-03-18.
Utbetalt belopp: 24 959 kr.
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Motala

Nyköping

Ungdomsgård i Godegård

Ungdomar i Godegård sökte en ungdomscheck för att köpa in utrustning till sin
ungdomsgård. De ville köpa stereoanläggning, spel, hylla och lampor, blommor
med mera.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i juni 2003.

Gokart- och
mopedmekning i Buskhyttan

I Buskhyttan fanns ungdomar i 10-årsåldern som gärna ville meka med gocart
och mopedmotorer. Syftet var att lära sig hur motorer fungerar genom att
plocka isär och sätta ihop. Eventuellt skulle också en lådbil byggas. Lokal fanns
att vara i, men de saknade utrustning, verktyg osv.
En ungdomscheck på 24 600 kronor beviljades i september 2004.

Rapport efter genomfört projekt
Rapport efter genomfört projekt

Vi började med att skruva isär en gocart ända in på ramen. Blästrade den,
sen fick ungdomarna måla och fixa
design på den och även skruva ihop
allt igen. Kul tyckte de.
Vi började även att bygga en lådbil
ifrån grunden. De sågade och målade,
men färg i kombination med tjejer
blev färg överallt. Men de fick den kanonsnygg med klubbmärke och allt.
Dessa tjejer och killar har gjort ett
jättebra jobb och är duktiga och vi har
trivts jättebra med dom. Livliga och
nyfikna, men också uppmärksamma
på oss!

En stereoanläggning inköptes till ungdomsgården.
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.
Sökande
Ungdomar i Godegård.
Kontaktperson: Annika Svensson, Merja
Mikkola.

Ansökan avser
Inköp av inventarier till ungdomsgård.
Beviljat belopp 10 000 kr, 2003-06-18.
Utbetalt belopp: 4 624 kr.
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Vi tänkte visa vad de åstadkommit
med en liten show på ett ställe som
heter Slakthuset.
Jättetack för ert stöd!
Annika Westberg, Rivjärnets MK
Sökande
10-åringar i Rivjärnets MK.
Kontaktperson: Annika Westberg.

Ansökan avser
Material till samt uppvärmning av
mekarlokalen.
Beviljat belopp: 24 600 kr, 2004-09-16.
Utbetalt belopp: 24 463,86 kr.
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Modellbilar Buskhyttan

Motocross i Jönåker

”
Alla vågade
inte köra helt
själva och en
del körde lite
för fort

Några ungdomar i Jönåker med intresse för
mopeder och motorcyklar höll på att bygga en
bana. De hade också startat en motorcykelklubb
med ganska många medlemmar. För att ge även
de yngre möjlighet att prova på att köra motocrosscyklar på banan behövde klubben köpa
in en uppsättning skyddsutrustning – hjälmar,
stövlar, västar mm – i olika storlekar.
En ungdomscheck på 24 000 kronor beviljades i september 2004.
Ungdomarna i Rivjärnets MK ville köpa in modellbilar som de bygger
och ställer ut, t.ex. på biblioteket. De skulle också vilja köpa
in radiostyrda bilar som byggs ihop. Sedan ordnas en
tävling för de olika grupperna.
En ungdomscheck på 14 000 kronor
beviljades i juni 2005.
Rapport efter genomfört projekt

Sökande
Ungdomar i Rivjärnets MK i Buskhyttan.
Kontaktperson: Annika Westberg.

Ansökan avser
Inköp av modellbilar och radiostyrda bilar.
Beviljat belopp: 14 000 kr, 2005-06-15.
Utbetalt belopp: 13 999 kr.

Började med att köpa in modellbilar
som byggdes ihop. Ungdomarna valde
ut de olika bilmodellerna, och tyckte
det var kul att bygga dessa olika sorter.
Sedan köptes en metanoldriven och
en eldriven radiobil i byggsats. Dessa
är ännu inte färdiga, de är lite besvärligare att bygga än modellerna.
Rivjärnets MK
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Rapport efter genomfört projekt
På invigningsdagen på Kiladalens
motorbana kom crossutrustningarna
till användning för första gången. De
har använts en hel del sedan dess,
även om de får vila nu när snön ligger
tjockt på banan, men det är några som
längtar till våren.
Alla vågade inte köra helt själva och
en del körde lite för fort, men de allra
flesta körde med ett brett leende på
hela ansiktet.
Vi hoppas att kunna låna in en
större cykel till sommaren så att även
de lite äldre kan komma igång.

Jag tackar på samtligas vägnar för
bidraget.
Rolf Carlsson, ordförande

Sökande
Ungdomar i Jönåkers Motocrossklubb.
Kontaktperson: Rolf Carlsson.

Ansökan avser
Inköp av skyddsutrustning för att
möjliggöra för de yngre medlemmarna att
prova på att köra motocross.
Beviljat belopp: 24 000 kr, 2004-09-16.
Utbetalt belopp: 24 000 kr.
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Näfvekvarn
Western Riders

Segling Nävekvarn

”
Här tränar
vi på vår lilla
skyddade
fjärd. Vi tränar
halvvind.

Barn och ungdomar med egna hästar vid Stall Dammkärr utanför Nävekvarn
rider Westernridning och tränar och tävlar tillsammans flera gånger i veckan.
De sökte pengar för att kunna ha en kurs i Roping med en erfaren ledare.
En ungdomscheck på 12 000 kronor beviljades i maj 2004.

24 ungdomar i åldern mellan 8 och 14 år i Nävekvarn längtade efter att lära sig
segla jolle på fritiden. De startade en ungdomssektion i båtklubben, och hade
hittat tre segeltränare men hade bara fem jollar att segla med. De ville gärna
köpa fler jollar så att fler ungdomar skulle kunna vara med och segla. Ungdomarna behövde också köpa flytvästar, paddlar mm.
En ungdomscheck på 24 000 kronor beviljades i april 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Vi har hållit igång varje vecka under
våren fram till slutet av juni och seglat
jolle. Tack vare bidraget från Våg21
kunde vi hämta två nya jollar i juni så
att fler kunde vara aktiva samtidigt!
Vi har också kunnat erbjuda alla nya,
säkra västar. Vi fortsätter verksamheten i höst.

Rapport efter genomfört projekt
En utbildning genomfördes i augusti
2004, där tio ungdomar deltog. Kursen
pågick över två dagar och hölls utanför Eskilstuna.

Sökande

Vi har varit på badhuset och provat
flytvästar och simmat klädsim. Nu i
höst har vi provat att välta jollarna,
men det var svårare än vi trodde både
att välta och att ta oss upp och ösa…
Tack för hjälpen med jollarna!
Alla jolleseglare i Nävekvarn

Christina Lindblom, kontaktperson

Ungdomar i föreningen Näfvekvarn
Western Riders.
Kontaktperson: Veronica Lange.

Ansökan avser
Ordna en utbildning i Roping
(lassokastning från hästryggen).
Beviljat belopp: 12 000 kr, 2004-05-18.
Utbetalt belopp: 12 000 kr.
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Sökande
24 ungdomar i ungdomssektionen av
båtklubben i Nävekvarn.
Kontaktperson: Christina Lindblom.

Vi har varit 15-18 juniorer på våra
seglingar under våren, sommaren och
hösten. Allt eftersom tiden gått har vi
vågat oss allt längre ut på vattnet. Vi
började med att sitta i en jolle som vi
drog längs bryggan. Vi har också haft
hjälp av föräldrar.

Ansökan avser
Inköp av segeljollar och tillbehör.
Beviljat belopp: 24 000 kr, 2003-04-15.
Utbetalt belopp: 24 000 kr.
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Nyköping

Vingåker

”Ungdomslokal Ålberga

Beachvolley i Vingåker

”Det är kul att ha
något att göra istället för att sitta
hemma och ha
tråkigt.”
Sebbe
Ungdomar i Ålberga med omgivningar saknade fritidssysselsättning, framför allt vintertid. Vid idrottsplatsen finns fina lokaler som
skulle kunna nyttjas till mer än gymnastik och möten, och där ville ungdomarna
ställa ett biljardbord. Idrottsföreningen var positiv till idén och står för ägandet
av bordet. De hjälper även ungdomarna att få en ledarutbildning, så de kan ta
hand om yngre kamrater.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i mars 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Nu har det gått snart nio månader sedan ni beviljade vår ansökan om ett biljardbord till våra ungdomar i Ålberga.
Bordet monterades upp på Dambroängen under två lördagar i oktober.
Det gick åt 2x5 timmar för tre vuxna
och fyra ungdomar att tyda monteringsanvisningen, mäta, bära, montera,
spackla, slipa och slutligen spänna duken. Den första bollen stöttes den 26
oktober och sedan dess har det varit
ungdomar på besök i lokalen nästan
varje kväll.
Sökande
Ungdomar i Ålberga.
Kontaktperson: Kicki Lundström.

Ansökan avser
Inköp av biljardbord till ungdomslokalen.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2003-03-18.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

Söndagar är det friluftsgård på Dambroängen. Under de senaste åren har
det varit tunt med besökare, men från
och med biljardbordets ankomst är det
nu 10-12 ungdomar som träffas varje
söndag i föreningslokalen. Tjejer och
killar turas om att spela biljard, använder gymnastikredskapen samt spelar
fotboll och innebandy i anläggningens
lokaler. Både medlemmar och icke medlemmar besöker nu friluftsgården!
ÅGIF har satt som mål att bedriva
en verksamhet som gör Dambroängen
till en naturlig samlingsplats för barn,
ungdomar och vuxna. Eftersom vi nu
lyckats intressera ungdomar som förut
inte besökt föreningen tycker vi att biljardbordet blivit en lyckosam satsning.
ÅGIF tackar härmed för det fina
bidraget från Våg21 Leader+.
Kicki Lundström
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Vingåkers Volleybollklubbs ungdomssektion ansökte om en ungdomscheck för
att ordna beachvolley-turneringar för ungdomar (13-19 år) en gång i veckan
under sommaren. För att genomföra aktiviteterna behövde föreningen köpa in
två nät och bollar.
En ungdomscheck på 15 000 kronor beviljades i juni 2004.

Rapport efter genomfört projekt
Vi har under sommaren genomfört
turneringar i beachvolleyboll i Läppe
camping varje tisdag. Totalt har vi
haft tio turneringar med ungefär 50
deltagare sammanlagt. Turneringarna
har genomförts så att alla som vill fått
delta. Man har anmält sig på plats och
sedan har vi ordnat med spelschema
för kvällarna. Efter varje turnering har
de som deltagit fått poäng vilka man
samlat under hela sommaren. Den som
fick flest poäng vann hela turneringen.
Det har varit lärorikt att arrangera
turneringarna även om det inte alltid
gått jättebra. Vi har lärt oss av våra
misstag och totalt har turneringarna
fungerat bra.
Turneringarna har varit uppskat-

tade av dem som deltagit och vi har
fått många positiva reaktioner. Flera
av dem som deltagit har själva åkt på
andra turneringar under sommaren
och vi hoppas att några börjar spela
volleyboll även under vintrarna.
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John Larsson
Sökande
Vingåkers Volleybollklubbs
ungdomssektion.
Kontaktperson: John Larsson.

Ansökan avser
Inköp av nät och bollar samt
marknadsföring för att kunna ordna
beachvolleyturneringar för ungdomar
under sommaren.
Beviljat belopp: 15 000 kr, 2004-06-10.
Utbetalt belopp: 13 000 kr.

Vingåker

Vingåker

Danskurser i Vingåker

”

GoodGame

Jag tycker att det
var roligt. Ibland var
det lite långtråkigt
för det kom nya och
då fick man börja
om. Jag har lärt mig
mycket.
Kursdeltagare

En Tjejgrupp på Fritidsgården i Vingåker drömde om att starta en danskurs
med proffsig ledare. De ville lära sig dansa salsa, disco, foxtrot, gammeldans
mm. Syftet var att visa på att ungdomar kan dansa och ha kul utan alkohol och
droger. Tjejerna hoppades få med också killar i projektet.
Gruppen beviljades en ungdomscheck på 8 000 kronor i maj 2002 och sedan
ytterligare 4 000 kronor i december 2004 för att genomföra en fortsättning.

Ett gäng ungdomar i Vingåker sökte pengar för att komma igång med en föreningsverksamhet med testning av TV-spel samt aktiviteter där ungdomar får
möjlighet att spela TV-spel tillsammans i LAN.
En ungdomscheck på 14 000 kronor beviljades i juni 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Rapport efter genomfört projekt
Eleverna har fått ta del av uppvärmning, stegövningar och två koreografier, en jazzdans och en streetjazz dans.

Sökande
Tjejgrupp från Fritidsgården i Vingåker.
Kontaktperson: Bitte Larsson.

Ansökan avser
Lön till kursledare.
Beviljat belopp: 8 000 kr, 2002-05-15.
Beviljat belopp: 4 000 kr, 2004-12-16.
Utbetalt belopp: 8 000 kr + 4 000 kr.

De elever som deltog aktivt och kom
på alla lektioner utvecklades mycket i
rörelseuttryck och de lärde sig mycket.
Elever som kom sporadiskt, hoppade
av efter ett antal tillfällen eftersom de
hade svårt att ”hänga med”. De aktiva
eleverna fick ökat självförtroende
enligt mig, de märkte att de lärde sig
mycket och de ville lära sig mer och
mer på lektionerna.
Vi försöker få tillfälle att visa upp
danserna som eleverna har lärt sig.
Lena Röberg, utbildad danslärare
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Så här har det gått: Vi köpte in det
som var tänkt, och använde det på ett
LAN i höstas i samarbete med föreningen WFG i Vingåker. Sen har jag tagit
upp mina studier i Nyköping igen och
även en till i Goodgame Vingåker har
flyttat pga studier.
Men Goodgame Riks har kontaktat
de som finns kvar i Vingåker och det
senaste jag har hört är från Goodgame
Vingåker och det är att de har sagt
att de nu ska fortsätta med speltestningen.
Allt som köptes in finns hos Christoffer Prybil som vi utsåg till att ta

hand om sakerna när vi flyttade eftersom han skulle vara kvar i Vingåker
och han frivilligt tog på sig ansvaret.
Joel Carlsson

Sökande
Ungdomar i föreningen GoodGame
Vingåker.
Kontaktperson: Joel Carlsson.

Ansökan avser
Inköp av TV samt tillbehör för testning och
utövande av TV-spelsverksamhet.
Beviljat belopp: 14 000 kr, 2005-06-15.
Utbetalt belopp: 14 000 kr.
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Vingåker

Vingåker

”

Keramik i Marmorbyn

Replokal Österåker

Det var jättekul. Vi
har lärt oss att man
kan göra lersaker på
olika sätt

Fem tjejer i Marmorbyn ville lära sig dreja och göra saker med lera. De behövde
medel till lokalhyra, material samt arvode till kursledare.
Styrelsen beviljade en ungdomscheck på 7 000 kronor till dem i maj 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Tack för pengarna som vi fick till keramikkursen i Marmorbyn.
Det var jättekul, vi lärde oss att
först måste man knåda degen mjuk för
att det ska gå lättare att göra saker. Vi
har lärt oss att man kan göra lersaker
på olika sätt. Man kan ringla, då gör

Sökande
Fem tjejer i Marmorbyn.
Kontaktperson: Louise Zetterberg.

Ansökan avser
Kurs i keramik. Lön till kursledare, hyra av
lokal samt material.
Beviljat belopp: 7 000 kr, 2002-05-15.
Utbetalt belopp: 6 977 kr.

man långa ormar som man lägger ihop
till en skål och jämnar ut väggen med
tummarna.
Man kan också skära ut bitar i leran
som man sätter ihop till en skål.
Vi har gjort troll och andra figurer.
Vi har också gjutit katter. En gång fick
vi dreja, det var ganska svårt. Alla
sakerna har först bränts och sen har vi
glaserat och målat grejorna och efter
det brändes dom igen.
Vi var fem tjejer som hade keramik
tio gånger under vårterminen 2003
med våran fröken Ing-Marie Söderström.

Syftet med projektet
var att starta en
replokal för musikintresserade ungdomar.
Det skulle drivas av och
för ungdomar
boende på orten. Lokal
fanns i Österåkers
Ungdomsgård, men utrustning behövdes för att starta upp verksamheten. Det
som behövdes var en elgitarr, en elbas, två förstärkare, en PA-anläggning, två
mikrofoner och diverse kablar. Målet var att skapa och upprätthålla en blomstrande musikverksamhet som kan sysselsätta och stimulera många av bygdens
ungdomar.
En ungdomscheck på 20 000 kronor beviljades i mars 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Ungdomar i Österåker.
Kontaktperson: Martin Eriksson.

Ansökan avser
Inköp av utrustning till replokal för
musikintresserade ungdomar.
Beviljat belopp: 20 000 kr, 2003-03-18.
Utbetalt belopp: 20 000 kr.

Tack så mycket
Louise, Cassandra, Sara, Agnes och Patricia
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Sökande
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Vingåker

Vingåker

Skateboard i Vingåker

Ett gäng skateboardåkare i Vingåker hade problem att
hitta ställen att skata på förutom gatorna, där många störs
av åkarna. De ordnade en plats där de kunde anlägga en
skatebana – vid Vingåkers Fritidsgård. De behövde göra
markarbeten, bygga en ramp samt sätta upp belysning.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i april
2003.

Skateboard i Vingåker II

Den nybildade skejtföreningen i Vingåker sökte en
ungdomscheck för att iordningställa skateboardramper i ett gammalt godsmagasin på orten, som de fått
tillträde till. De behövde också lägga om golv, ordna
belysning samt köpa målarfärg osv.
En ungdomscheck på 15 000 kronor beviljades i
april 2004.

Rapport efter genomfört projekt
Rapport efter genomfört projekt
Sökande
Ungdomar i Vingåker.
Kontaktperson: Tommy Björkdal.

Ansökan avser
Anlägga bana för skateboardåkning.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2003-04-15.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

En del byggmaterial inköptes, men
ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Sökande

En asfaltplan anlades vid Fritidsgården
i Vingåker.
Schaktarbeten och asfaltering utfördes av extern entreprenör.
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.
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Vingåkers Skejtförening.
Kontaktperson: Tony Lindholm.

Ansökan avser
Anlägga skateboardramp i gamla
godsmagasinet i Vingåker.
Beviljat belopp: 15 000 kr, 2004-04-21.
Utbetalt belopp: 14 736 kr.
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Vingåker

Studsmatta i Läppe

”

Vingåker

Teaterskola i Österåker
Den egenhändigt
författade pjäsen
framfördes sen
på teaterskolans
sista dag.

Några flickor i Österåker ville ha en teaterskola
för ungdomar i åldrarna 9-12 år. De hade pratat med en person som skulle kunna skriva
manus och vara ledare för kursen. Pengar
söktes för ledararvode, smink, kostym samt
kopierings- och utskriftskostnader.
En ungdomscheck på 9 000 kronor beviljades i juni 2005.
Sex ungdomar i Läppe, födda -91, ansökte om en ungdomscheck för att köpa
antingen en studsmatta eller en musikanläggning. Det fanns inga fritidsaktiviteter för ungdomar i Läppe. De bestämde sig för att en studsmatta var det bästa
alternativet, och en ungdomscheck på 16 000 kronor beviljades i februari 2003.

Rapport efter genomfört projekt
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Sökande
Ungdomar i Läppe.
Kontaktperson: Tomas Olsson.

Ansökan avser
Inköp av studsmatta för utomhusbruk.
Beviljat belopp: 16 000 kr, 2002-05-15.
Utbetalt belopp: 16 000 kr.
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Rapport efter genomfört projekt
Projektet omfattade en veckas teaterkurs den 25/7 tom 29/7 med uppvisning lördagen den 30/7.
Teaterskolan vände sig till barn och
ungdomar i åldern 7-13 år. Deltagarna
kom från Österåker, Julita, Katrineholm och Vingåker. Under en veckas
teaterundervisning, skulle deltagarna
tillsammans hitta på en pjäs som
sedan den anlitade instruktören skrev
ett manus till. Den egenhändigt författade pjäsen framfördes sen på teaterskolans sista dag.
Teaterveckan blev mycket lyckad.
Önskemål som framfördes var att det

skulle finnas teaterverksamhet över
hela läsåret, då en gång i veckan eller
liknande.
Liknande sommaraktivitet nästa år
efterfrågades också.
Maria Hellstrand, instruktör
Sökande
Ungdomar i Österåker.
Kontaktperson: Maria Hellstrand.

Ansökan avser
Material till teaterverksamhet och anlitande
av instruktör.
Beviljat belopp: 9 000 kr, 2005-06-15.
Utbetalt belopp: 6 962,50 kr.
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Vingåker

Örebro

WING-LAN

Danslekis i Lännäs
Barn i förskoleåldern i Lännäs sökte en
ungdomscheck för att kunna träffas
regelbundet och dansa i bygdegården.
Målet var att starta upp ett ”danslekis” med cirka 15 barn i åldern 3-7
år vid tio tillfällen under våren 2005.
Pengarna skulle användas till arvode
till danslärare och inköp av material i
form av bollar, rockringar, band mm.
En ungdomscheck på 15 900 kronor
beviljades i mars 2005.

I Vingåker startade ett gäng ungdomar en ideell förening som inriktar sig på att
arrangera LAN-kvällar. Efter att ha arrangerat ett LAN med lånad utrustning,
med 32 deltagare, vill de nu köpa in viss utrustning för att kunna ordna större
LAN med upp till 50 ungdomar. De behövde en server, switchar, kablar mm.
En ungdomscheck på 23 672 kronor beviljades i mars 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Sökande
Ungdomar i Vingåker.
Kontaktperson: Christian Pettersson.

Ansökan avser
Inköp av switchar mm för att arrangera
LAN-kvällar i fritidsgården i Vingåker, samt
bildande av föreningen WING-LAN.
Beviljat belopp: 23 672 kr, 2005-03-17.
Utbetalt belopp: 22 300 kr.
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Rapport efter genomfört projekt
Vår satsning på danslekis i Lännäs
bygdegård har slagit väl ut och skapat ett intresse för fortsättning och
samverkan mellan olika byar. De har
även utökat valmöjligheten för barn
och unga att kunna delta i aktiviteter
”hemma” med en standard som motsvarar den i tätorten, vilket var vårt
syfte.
Danslekis vände sig till åldersgruppen 3-7 år och dessa delades in i två
grupper för att möta barnen på rätt
utvecklingsnivå. I den yngre gruppen
deltog föräldrarna tillsammans med
barnen och blev på så sätt en aktivitet
som även konkret engagerade vuxna i
bygden i en aktivitet tillsammans med
sina barn.
Intresset för dansaktiviteten blev så
stor så vi utökade med ytterligare två
åldersgrupper, 8-9 år samt 9-12 år, då
vi ändå hade ”lärare på plats”.

Totalt engagerade dansen ett 50-tal
deltagare, varav projektets målgrupp
3-7 år var 25 st barn, föräldrarna i den
yngsta gruppen oräknade.
Danslekis och de två dansmixgrupperna avslutade söndagen den 11
december med en uppvisning där
anhöriga slöt upp för att se på.
Inför våren 2006 planeras en fortsättning för samtliga grupper.
Susanne Mulder

Sökande
Barn och föräldrar i Lännäs.
Kontaktperson: Susanne Mulder.

Ansökan avser
Starta danslekisverksamhet i Lännäs för att
barnen ska slippa åka till Örebro för denna
aktivitet.
Beviljat belopp: 15 900 kr, 2005-03-17.
Utbetalt belopp: 15 900 kr.
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Örebro

”Filmklubb i Lännäs

Örebro

Konsert

Bygdegården bjöd
alla på kaffe, saft,
bullar och tårta,
så det missade de
också, de som inte
kom.

Ungdomar i Lännäs ville starta en filmklubb, där de tänkte visa barn- och ungdomsfilmer en gång i månaden i Bygdegården. Det är långt till närmaste tätort
med bio (Örebro eller Vingåker) och genom att själva
ordna filmkvällar får de bio på hemmaplan. De behövde
köpa in en videoprojektor och hembiopaket för att
komma igång.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i
augusti 2005.

Rapport efter genomfört projekt
För pengarna vi fått har vi köpt en projektor av hög kvalitet för att visa film
med. Vi har också köpt en DVD-spelare, en hel del sladdar och kopplingar.
Vi har fått hjälp av Bygdegården med
att dra alla dessa sladdar för att få allt
att fungera.
Den första filmkvällen blev jättebra
tycker vi. Det var ganska många som
Sökande
Ungdomar i Lännäs.
Kontaktperson: Peter Andersson.

Ansökan avser
Inköp av videoprojektor och
hembioanläggning för att starta
filmverksamhet för ungdomar i Lännäs.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2005-08-18.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.

kom, men vi
hade hoppats på
några till. Vi vet att det finns fler som
vill komma och titta på film med oss,
nu när vi slipper åka till Örebro eller
Vingåker för att gå på bio.
Vi såg en film om ett bygdespel om
Lännäs som spelades in på utomhusscenen här utanför 1989. Den var rolig att
se eftersom man kände igen en hel del
av skådespelarna. Leif Dahl, som skrev
musiken till spelet, var här också och
berättade lite om hur spelet kom till.
Bygdegården bjöd alla på kaffe,
saft, bullar och tårta, så det missade
de också, de som inte kom. Vi tackar
så mycket och kan bara säga att det
smakade jättegott!
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Föreningen drivs i syfte att ungdomar i åldern 13-20 år ska kunna ”repa” med
bandet och/eller lära sig spela önskat instrument eller utöka sina kunskaper
inom musiken. De åtta band som vid tillfället spelade i Plåtens lokaler i Odensbacken planerade att spela in en CD tillsammans. För att genomföra en releasekonsert i samband med att CDn blev klar behövde föreningen hyra in en riktig
ljudanläggning med mixerbord, mikrofoner, stativ, högtalare osv. De behövde
också hyra ljusanläggning samt producera flygblad för konserten.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i november 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Ingen skriftlig slutrapport har lämnats.

Sökande
Musikföreningen Plåten, Odensbacken.
Kontaktperson: Jimmy Persson.

Ansökan avser
Hyra av lokal samt ljudanläggning.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 10 000 kr.

Jan Andersson, Lännäs Filmklubb
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Örebro

Örebro

Offroadbana för RC-bilar

Paintballbana i Brevens Bruk

I Brevens Bruk finns ett gäng
killar som spelar Paintball på
en bana de byggt själva. De ser
ett behov av att bygga om banan, göra den större och bygga
lite roligare ”skydd”. Det som i
första hand ska köpas in är tio
markörpaket.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i juni 2002.

Odensbackens Radio Club ansökte om en
ungdomscheck för att bygga en läktare med
låsbart utrymme under för förvaring av materiel vid den rc-bana de höll på att anlägga.
En ungdomscheck på 10 000 kronor beviljades i april 2005.

Rapport efter genomfört projekt
Det har gått bra med bygget av vår
rc-bana. Vår bana är en offroad bana

Sökande
Odensbackens Radio Club.
Kontaktperson: Johan Karlsson.

Ansökan avser
Anlägga en offroadbana för radiostyrda
bilar.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2005-04-14.
Utbetalt belopp: 10 000 kr.

för grusbilar/monstertruckar. Banan
består av grus och jord. Givetvis finns
det en del hopp på banan också.
Vi har kört massor med rc-bil och
inte ägnat oss så mycket åt detaljerna
runt om banan, som t.ex. klippning av
gräset utanför osv.
Johan Karlsson
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Rapport efter genomfört projekt

Sökande
Ungdomar i Brevens Bruk.
Kontaktperson: Jonas Olsson.

Eftersom projektet fick en sen start
på säsongen hann ungdomarna inte
använda utrustningen så mycket. Verksamheten går vidare under kommande
säsonger, då killarna hoppas få stor
glädje av utrustningen.

Ansökan avser
Förbättring av befintlig paintball-bana.
Inköp av markörer.
Beviljat belopp: 10 000 kr, 2002-06-11.
Utbetalt belopp: 10 000 kr.
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Örebro

Örebro

Radiobilar

Revy i Odenskolan

Fem killar i Odensbacken med
starkt intresse för teknik, ville
utveckla intresset för radiostyrda
bilar och möjliggöra olika arrangemang med dessa. De startade en
förening med namnet Metanol och
tog reda på att det i trakten fanns
ett stort intresse bland ungdomar
att syssla med radiostyrda bilar.
Killarna ville få hjälp att starta upp
en öppen verksamhet så alla kunde
få en chans att prova på och även
kunna genomföra vissa arrangemang. De jobbade redan med att
färdigställa en bana men saknade
bilar.
En ungdomscheck på 18 000 kronor beviljades i november 2002.

Elever i nionde klass vid Odenskolan i
Odensbacken sökte en ungdomscheck för
att göra avslutningsrevyer med föreställningar för alla elever på högstadiet samt
föräldrar. De ville göra det för att markera ett viktigt steg i vuxenblivandet och
att skolan och hela samhället får tillgodoräkna sig det stora värde som teater har
för att kunna ge uttryck för ungdomars känslor och engagemang.
En ungdomscheck på 12 000 kronor beviljades i maj 2004.

Rapport efter genomfört
projekt

Rapport efter genomfört projekt

Vi är dom fem killarna som har fått
radiobilar av er i Odensbacken!

(Bild från tidningsartikel i Nerikes
Allehanda 10 december 2002)

Sökande
Fem killar i Odensbacken.
Kontaktperson: Vedel Förnes.

Ansökan avser
Inköp av 5 st radiobilar.
Beviljat belopp: 18  000 kr, 2002-11-14.
Utbetalt belopp: 18 000 kr.

Vi har haft väldigt kul med dom
fast än dom går sönder lätt. Vi har inte
träffats så ofta nu på sommarlovet,
fast vi kör fortfarande med bilarna. Vi
vill tacka för dom!
Johan, Micke, Niklas, Petter, Andreas
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Vi ber att få tacka för det värdefulla
projektbidraget från er. Det gav oss
en möjlighet att genomföra en bra och
trevlig avslutningsrevy. Generalrepetition (för barnen från fritis), tre föreställningar för högstadiets elever samt
en kvällsföreställning med föräldrar
som publik genomfördes.
Större delen av projektbidraget har
använts för utrustning (mikrofoner
och mikrofonstativ) och rekvisita.

Sökande
Ungdomar i föreningen Hampetorpsrevyn.
Kontaktperson: Susann Wallin.

Ansökan avser
Starta upp en vilande verksamhet och
genomföra revy vid skolavslutningen i
Odenskolan i Odensbacken.
Beviljat belopp: 12 000 kr, 2004-05-18.
Utbetalt belopp: 11 980 kr.

Susann Wallin

61

Örebro

Örebro

Tennisbana på Vinön

”

Vapenskåp till ungdomssektionen
Tack vare vapenskåpet kan vår nye materielförvaltare på ett
smidigt och lagligt
sätt förvara de vapen
vi använder vid våra
skjutningar.
Ungdomssektionen i Brevens skytteförening övar och tävlar i skjutning på bana
varje måndag under sommarsäsongen. Ungdomarna skjuter med gevär som de
får låna av skytteföreningen, och behöver ett godkänt vapenskåp att förvara
dem i.
En ungdomscheck på 7 100 kronor beviljades i maj 2002.

Rapport efter genomfört projekt
På Vinön saknade ungdomarna fritidsaktiviteter och de kom fram till att de ville
anlägga en tennisbana. En gemensam tennisbana skulle också öka gemenskapen,
då det på Vinön saknades naturlig samlingspunkt för ungdomar.
En ungdomscheck på 25 000 kronor beviljades i juni 2002.

Rapport efter genomfört projekt
Sökande
Ungdomar på Vinön.
Kontaktperson: Victoria Rhodin.

Ansökan avser

Material till tennisbanan köptes in.
Ingen skriftlig slutrapport har
lämnats.

Uppförande av tennisbana. Införskaffande
av nätstaket, tennisnät och stolpar samt
underlagsmaterial för banan.
Beviljat belopp: 25 000 kr, 2002-06-11.
Utbetalt belopp: 25 000 kr.
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Vi pojkar i Brevens skytteförenings
ungdomssektion som erhöll ett bidrag
på 7 100:- för inköp av ett vapenskåp
framför vårt tack.
Tack vare vapenskåpet kan vår nye
materielförvaltare på ett smidigt och
lagligt sätt förvara de vapen vi använder vid våra skjutningar.
Vi har haft några olika deltävlingar,
och har under säsongen genomfört en
skjutning i veckan, ungefär 20 stycken,
och vi skjuter då 20 skott vardera.
Vinnare av ”Älghornet” blev Jacob
Lönn och klubbmästare blev Jacob
Lönn
Tack vare att skytteföreningen
sponsrar våra skott och att vapnen är i

gott förvar, kan vi fortsätta med denna
sport.

Tack!
John Andersson, Daniel H, Alex H,
Jacob Lönn, Oskar Karlsson
Ungdomsledare Hans Lind

Sökande
Brevens skytteförenings ungdomssektion.
Kontaktperson: Hans Lind.

Ansökan avser
Införskaffande av låsbart vapenskåp för
förvaring av vapen.
Beviljat belopp: 7 100 kr, 2002-05-15.
Utbetalt belopp: 7 040 kr.
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Genomförda ungdomscheckar
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