


EN REKORDSTOR 
MÖTESPLATS FÖR 
RÖRELSERIKEDOM

ÅRETS TEMA 
- ”Nystart med nytt mindset”

Pandemin hade ytterligare ökat behovet av en nystart 
för att öka deltagande i fysiska aktiviteter.  Men det 
fanns fler anledningar att prata om en nystart –
ungas psykiska ohälsa ökar och flera samhällen, inte 
minst i norr, behöver skapa attraktiva livs- och 
utvecklingsmiljöer för att möta inflyttningar och 
investeringar.

Årets event erbjöd rekordmånga möjligheter att testa 
nya aktiviteter och att utveckla sitt ledarskap för alla 
som vill skapa utvecklingsmiljöer där alla får god 
chans till aktivt, hälsosamt liv och att få sin bästa 
livsresa.



RÖRELSERIKA 
STRÅKET 12-18 SEP

Längs med stråket fanns det skyltar med utmaningar 
på olika nivåer som man fick genom att rikta sin 
mobilkamera mot en QR-kod.

Sen var det bara att välja en utmaning och nivå som 
passade.

525

Detta var ett försök att tillämpa rörelserikedom som ett socialt 
innovationsverktyg för att skapa attraktiva och roliga 
livsmiljöer där alla kan få sin bästa livsresa – ett arbete inom 
ramen för projektet ”Rörelserika offentliga miljöer”

Antal scannade QR-koder





SPECIALUTBILDNING
13-14 SEP

24 personer från olika delar av landet
deltog.

Syftet:
”Att komma närmare varandra i 
organisationen för att bli trygga med 
ansvaret för de miljöer där barn och unga 
rör sig dagligen. Ansvaret för miljöer som 
ur ett barnrättsperspektiv ska designas, 
förvaltas och skötas för en potential av 
inbyggd risk. En balanserad positiv risk 
som möjliggör utmaning, lärande och 
utveckling.”

Denna utbildning var en särskild insats inom ramen 
för projektet ”Rörelserika offentliga miljöer”.





KONFERENS
15-16 SEP

125 deltagare från olika delar av landet och från fem 
andra länder deltog. 
Genomfördes på P5 och Mötesplats Stöcke. 
Konferensen kompletterades med fem digitala pass.

Programmet var indelat i tre spår:

• Design fysiska miljöer

• Design aktiviteter

• Samverkan/samhällsutveckling

92%

Av deltagarna vill rekommendera till vänner och kollegor.









AKTIV WORKSHOP
15 SEP

Med ledande internationella och nationella forskare 
och programutvecklare som instruktörer – hur kan vi 
leda och skapa aktiviteter med rörelserikedom som 
kompass?

Alla ledare i en förening i Umeå kommun, anställda i Umeå 
kommun eller medlemmar i en idrottsförening i Västerbotten 
kunde delta kostnadsfritt tack vare särskilt samarbete med 
Umeå Fritid och RF-SISU Västerbotten.

124

Anmälda deltagare – lokala, nationella och utländska.





AKTIVITETSDAG FÖR 
SENIORER 16 SEP

Pga vädret flyttades eventet till FIKA! i Väven.

80

Hurtiga deltagare trotsade vädret.

I samarbete med Seniortorget Umeå kommun och Region 
Västerbotten.





SEMINARIUM –
RÖRELSERIKEDOM 
FÖR SENIORER 16 SEP

Arrangerades i Regionens hus och digitalt.

I samarbete med Region Västerbotten.

75

Anmälda deltagare från 12 olika kommuner.



AKTIVITETSDAG FÖR 
BARN & UNGA 17 SEP

24

Organisationer som 
ordnade aktiviteter

4500

Besökare under 
dagen

75%

Av de vuxna 
besökarna vill rek till 
vänner och kollegor









RÖRELSERIKA STRÅKET

STRANDPROMENADEN

525 scannade QR-koder - utmaningar

SPECIALUTBILDNING

TRYGG MED ANSVARET FÖR BARN & UNGAS 

UTEMILJÖER

24 deltagare / 2 länder

KONFERENS

AKTIVITETER, MILJÖER & 

SAMVERKAN/SAMHÄLLSUTVECKLING

125 deltagare / 5 länder

KONFERENS – DIGITALA PASS

5 PASS X 30 MINUTER

137 deltagare / 5 länder

AKTIVA WORKSHOPS 

DESIGN AV AKTIVITETER

124 deltagare / 2 länder

AKTIVITETSDAG SENIORER

PASS MED SOFIA ÅHMAN & ASHLEIGH 

POWELL

80 deltagare

SEMINARIUM

RÖRELSERIKEDOM FÖR SENIORER

76 anmälda deltagare / 12 kommuner

AKTIVIETSDAG FÖR BARN & UNGA

MED KULTUR & IDROTTSFÖRENINGAR

4 500 besökare

CHANGE THE GAME 2022



DESSUTOM

• Träff med Balticgruppens 
personal – 13/9

• Möte med Landshövding Helen 
Hellmark-Knutsson – 13/9

• Föreläsning under Hälsa på 
Campus – 14/9

• Föreläsning vid Sveriges 
Stadsbyggares Årskongress –
14/9



Med rörelserikedom som kompass 
hjälper vi beslutsfattare, ledare och 

pedagoger att utveckla personer, 
platser och program.



…har alla bra chans till ett aktivt, 
hälsosamt liv och till att nå sin fulla potential.

I ETT RÖRELSERIKT SAMHÄLLE


