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INTERVJU MED KFUMS NYA FÖRENINGSUTVECKLARE TILL ACTIONSPORTSEKTIONEN
KFUM Magasinet Frihamnen har ca 1400 medlemmar idag, här kan man åka skateboard, kick-bike,
BMX och inlines. Alexander började åka skateboard när han var i 12-årsåldern och har jobbat med
skateboard hela livet. Han säger "Jag har alltid gillat Actionsport och ser att vi på KFUM Magasinet
Frihamnen har potential att nå fler än vi gör idag. Nå fler medlemmar och få fler att engagera sig."

Varför Actionsport? "Det är en aktivitet
som passar alla, som spontanidrott, kan
du utöva så mycket eller lite som du vill.
Utövandet sker på individens egna villkor
och det blir då lättare att få med det i
livspusslet. Många personer med NPFdiagnoser funkar det extra bra för
eftersom det är så kravlöst, de kan åka
när de behöver det. Just
skateboardkulturen har förändrats
mycket under de senaste fem åren och
blivit mer inkluderande, alla kan åka
oavsett könsidentitet eller ålder. "
Hur kommer det sig att du började med
skateboard? "Det började med att jag
spelade Tony Hawk spel och tyckte det
såg kul ut och det var grym musik. Så jag skaffade en bräda och började köra själv. Sedan började
några klasskompisar också åka och det blev som en identitet. Det fanns inte så många parker då så
man åkte ute på stan. "
Hur kom du in i föreningslivet? "Det började med att vi ville ha en betongpark i Trollhättan. Jag skrev
insändare och tog kontakter för att skapa opinion. Min mamma var kommunpolitiker då och skrev en
motion för att parken skulle byggas. Sedan var det ett par äldre åkare som startade en förening och
drev frågan vidare och då började jag engagera mig i Trollhättans Skateboardförening och har arbetat
ideellt där sedan dess. "
Varför vill du jobba inom ideell förening? "Jag tycker att det är häftigt att man lär känna så mycket
olika människor och att man har kul tillsammans. Det blir en tight gemenskap och det är kul att lära
sig mycket som man annars inte kunnat när det gäller eventplanering, bidragsansökningar och
mycket annat. Jag har jobbat med skateboard hela livet och det känns jättespännande att ta det man
lärt sig i teori under min tid på Skateförbundet och sätta det i praktik på KFUM.
Tack för samtalet Alexander och välkommen till KFUM.
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