Verksamhetsredovisning för KRIK 2017
År 2018 har KRIK fortsatt att utvecklas för att till än fler kunna sprida
idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Vi har under hösten fått nya anställningar
på kontoret, vi har startat nya lokalavdelningar och fortsatt utöka våra läger,
både för familjer, ungdomar och 20+.
Lokalavdelningar
Vi gick in i 2017 med 109 aktiva lokalavdelningar, inklusive undergrupper. Under
2017 har ett flertal nya lokalavdelningar startat som gör att vi till årsskiftet var
138 lokalavdelningar som varje vecka samlas runt om i landet. Trots denna goda
utveckling finns ständigt utmaningen att bibehålla och förbättra kvaliteten hos
alla lokalavdelningar. Under året har vi också fått se flera större lokala satsningar
i form av olika event och turneringar på lokal nivå.
Medlemmar
Under året har vi fått välkomna många nya medlemmar och det totala
medlemsantalet i KRIK har också växt. Vid årsslutet var vi totalt över 5 100
medlemmar i KRIK!
Läger & Evenemang
Den 13-17 april arrangerades återigen SNOW CAMP i Åre. För tredje året i rad
arrangerades lägret i Järpen där skola och ishall utgjorde plats för boende och
gudstjänster. Totalt samlades 240 deltagare och ledare från hela landet till
lägret som innehöll fina skiddagar och god gemenskap.
Den 18-22 juni arrangerades ACTION för tredje året (dock under nytt namn).
Lägret hölls på Hjälmargården utanför Örebro och var i år inte bara öppet för
konfirmander utan för alla ungdomar som ville följa med. På den fina
lägergården samlades det 150 ungdomar och ledare för ett läger fyllt med olika
sommaraktiviteter och gudstjänster.
KRIKs ledarskapshelg, KRIK-Kalaset, arrangerades i år i Skövde den 13-15 oktober.
Det var en mycket innehållsrik helg med idrottsaktiviteter samt undervisning,
café och galamiddag i Arena Skövde. Helgen samlade 110 KRIK-ledare och var
mycket uppskattad!
Under 2017 har utvecklingen på området 20+ fortsatt framåt. Flera nya event har
arrangerats, däribland ett löparläger på Öckerö med Tomas Sjödin och Markus
Torgeby, Mountainbikecykling i Transtrand samt vandring i Hemavan. Basecamp
samlade 130 deltagare till en långhelg i Åre fylld med äventyrsaktiviteter och
under Training Camp åkte 90 deltagare till Fuerteventura på Kanarieöarna för
dagar fyllda med sol och träning. Under året har även flera andra träning & hälsa
evenemang genomförts. Skidresan till alperna gick även i år till Monterosa i
Italien, med 34 deltagare och i december arrangerades också ett uppskattat

längdskidläger i Bruksvallarna, i år med över 60 deltagare. Totalt har de olika
20+ evenemangen i år samlat över 400 deltagare, fantastiskt!
KRIK var även i år en samarbetspartner till festivalen Frizon. Där skapades en
KRIK-Arena där festivaldeltagarna erbjöds en mängd olika aktiviteter. Under
festivalen hölls också Missionsloppet för femte året. På Gullbrannafestivalen
arrangerades Missionsloppet för tredje året och totalt samlade dessa lopp in mer
än 240 000 kr till mission i Sverige och utomlands. Under sommaren har
KRIK-kontoret och många ideella krafter även gjort ett stort jobb med att besöka
flertalet andra läger, konferenser och festivaler.
Ett annat stort glädjeämne är de två KRIK-klasserna på Johannelunds bibelskola
respektive Åredalens folkhögskola. Under läsåret HT2017/VT2018 är det 25
elever som får ett folkhögskoleår fyllt med idrottsglädje, trosglädje och
livsglädje!
Styrelse och kontoret
Styrelsen har under året haft fyra möten. En helg på Dyrön utanför Göteborg, ett
via skype och två helger i Uppsala, varav en vid årsmötet 2017. Styrelsen har
sedan årsmötet 2017 sett ut enligt följande: Anna Zahlin (ordförande), Fannie
Thomasson (vice ordförande), John Henrysson, Anton Hjertberg, Hanna Ohlsson,
Axel Bylund, David Simonsson, Mattias Ottestig (suppleant) och Oscar Fernholm
(suppleant).
Under verksamhetsåret har Mattias Ottestig, Olle Härdne, Rickard Petersson,
Henrik Strömbom (Borås), Charlotta Forsström, My Nygren, Henrik Norrby, Ellinor
Gustavsson, Emmy Leander, Jonathan Mellbom och Karl Åberg (lägerchef SNOW
CAMP) haft olika former av anställningar. My Nygren har tagit över som
lägerchef för SNOW CAMP inför lägret 2018 och Emmy Leander kommer vara
lägerchef på Action 2018, båda två inom ramen för deras anställningar. Under
läsåret HT 2017/ VT 2018 är vi mycket glada för att ha Ellen Nyström, Johanna
Truelsen, Julia Fernberg och Anders Holmström som teamare i KRIK. Förutom
Henrik Strömbom sitter alla samlade på huvudkontoret i Uppsala.

_
Anna Zahlin, styrelsens ordförande

