Verksamhetsredovisning, KRIK 2020
År 2019 har KRIK fortsatt att utvecklas för att till än fler kunna sprida idrottsglädje,
trosglädje och livsglädje. Vi har startat nya lokalavdelningar och fortsatt utveckla
våra läger, både för familjer, ungdomar och 20+.
Lokalavdelningar Vi gick in i 2019 med 141 aktiva lokalavdelningar, inklusive
undergrupper. Under 2019 har ett flertal nya lokalavdelningar startat, medan en del
blivit vilande, vilket gör att vi vid årsskiftet var 158 aktiva 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 nya medlemmar och det totala
medlemsantalet i KRIK har vuxit. Vid årsslutet var vi totalt 5 676 medlemmar i KRIK.
5141 medlemmar under 26 år, och 535 stycken över 26 år.
Läger & evenemang Den 16-20 juni arrangerades ACTION för fjärde året. Lägret
hölls på Hjälmargården utanför Örebro. På den fina lägergården samlades det 122
ungdomar och ledare för ett läger fyllt med olika sommaraktiviteter och gudstjänster.
Över nyåret 19/20 arrangerades Explore för andra gången, denna gång med 170
deltagare och ledare.
KRIK genomförde under hösten 2019 nio endagarsevent under namnet KRIK
Ledarboost. Syftet med dessa dagar var att inspirera, peppa och ge redskap till alla
våra ideella ledare runt om i landet. Totalt var det närmare 100 ledare som deltog
på de olika dagarna.
Under 2020 har utvecklingen på området 20+ fortsatt framåt. Basecamp samlade
155 deltagare till en långhelg i Åre fylld med äventyrsaktiviteter och under Training
Camp åkte över 130 deltagare under två olika veckor 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 40 deltagare och i december arrangerades ett uppskattat
längdskidläger i Bruksvallarna, i år med 70 deltagare. Ett löparläger på Öckerö
anordnades i april med 40 deltagare och ett vandringsläger i Abisko i juli med 30
deltagare. Totalt har de olika 20+ evenemangen i år samlat 465 deltagare,
fantastiskt!
På Gullbrannafestivalen arrangerades Missionsloppet för fjärde året och totalt
samlade loppet in 123 182 kronor 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 Åredalens folkhögskola
och KRIK-linjen på Mullsjö folkhögskola. Under läsåret HT2019/VT2020 är det 40

elever som får ett folkhögskoleår fyllt med idrottsglädje, trosglädje och livsglädje!
Under våren startades även distansutbildningen KRIKs akademi för ledarskap i
samarbete med Solviks folkhögskola, som det var 12 personer som gick under
våren 2019.
Styrelse och kontoret Styrelsen har under året haft fem möten. Ett möte i
samband med årsmötet för 2019 i Huskvarna, en helg på Öckerö, en helg i
Uppsala och två möten via skype. Styrelsen har sedan årsmötet 2019 sett ut enligt
följande: Anna Zahlin (ordförande), Anton Hjertberg (vice ordförande), John
Henrysson, Axel Bylund, Jonas Westerlund, Ellen Lorentzon, Henrik Norrby, Linn
Sonesson (suppleant) och Andreas Zimmergren (suppleant).
Under verksamhetsåret har Mattias Ottestig, Olle Härdne, Rickard Johnston, My
Nygren, Emmy Leander, Jonathan Mellbom, Julia Fernberg och Samuel Nelson varit
anställda vid KRIK-kontoret på olika tjänstegrader. Emmy Leander var lägerchef på
ACTION och Julia Fernberg har varit lägerchef för EXPLORE, båda två inom ramen
för deras anställningar.
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