
 

   

RG Aktiv Rehabilitering 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och 

de med liknande förutsättningar. 

 

 

 

 

Stort tack! 
Som en ideell medlemsförening är RG Aktiv Rehabilitering beroende av våra medlemmars 

stöd och det arbete som våra ideella ledare utför. Under 2016 noterar föreningen över 

20 000 timmars ideellt arbete av våra fantastiska ledare och förebilder! Stort tack för allt 

ert engagemang och den kunskap och glädje ni tillför vår verksamhet. Ni är helt fantastiska! 

  



 

   

Visionen 

Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada 

och de med liknande förutsättningar. 

Uppdraget 
• Att inspirera personer i målgrupperna att maximera sin självständighet genom 

träning. 

• Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter stärka individers mod, vilja och 
förmåga till delaktighet i samhället. 

• Vara internationellt ledande inom aktiv rehabilitering för ryggmärgsskadade. 
 

Värdeorden 
Möjligheter, kunskap, glädje, meningsfullhet, självständighet, delaktighet, nytänkande och 

gemenskap. 

 

Människan  
Det är mötet med den enskilda människan som är anledningen till hela vår verksamhet. 

Människan som vi, genom konceptet aktiv rehabilitering, vill hjälpa att nå sin yttersta 

potential. Nedan följer några citat från våra olika kurser och läger under 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”En unik, rolig 

upplevelse med nya 

människor, som ett 

vanligt läger då man 

inte tänker på att man 

faktiskt sitter i stol.” 
- Deltagare RG Introkurs 

2016 

”Ett utmanande, lärorikt 

intensivt läger fyllt med 

skratt och träningsvärk 

som rekommenderas å 

det varmaste!” 

 
- Deltagare RG                     

Sommarkurs 2016 

 

”Otroligt 

motiverande för 

barnen, får med sig 

ett nytt barn hem.” 

- Förälder till deltagare 

Barnlägret 2016 

 

”När jag kommer 

hem då kommer 

jag bli mer 

självständig.” 
- Deltagare RG 

Ungdomsläger 2016 

 



 

   

Vårt varma tack! 
RG är en ideell medlemsförening och det finns många personer och aktörer som är en 

förutsättning för att verksamheten fungerar så fint som den gör. Här vi vill ta tillfället i akt och 

uppmärksamma detta.  

Ideella förebilder och ledare 

Uppsökare: ni gör ett enormt viktigt arbete när ni möter och stöttar personer med 

nyförvärvade skador runtom i Sverige.  

Ideella ledare kurser och läger: ni betyder allt för deltagarnas utveckling och vilja att våga 

och kämpa lite extra. Ett extra tack till våra trådhållare 2016: Mira Andersson, Erik 

Berndtsson, Martin Bretz, Karl-Robin Grönberg och Rickard Lindqvist på våra kurser för 

vuxna, och William Byström, Ida Ivansson och Linda Tellström på våra läger för barn och 

ungdomar. 

Ideella ledare friluftsliv: ni är på plats i vått och torrt och ser till att våra deltagare får 

komma ut i naturen och utöva kajak och skridskokälkåkning. Våra kajakledare har dessutom 

deltagit på ledarträffar med upplägg, säkerhet och metodik inför kajaksäsongen. 

Samarbetspartners 

Coloplast AB och Permobil Car adaption är RG:s huvudsamarbetspartners för 

kursverksamheten 2016. De har bl.a. varit med och bidragit med föreläsningar och dialoger i 

sina respektive områden på Introkurserna och Sommarkursen.  

 

 

 

 

Fonder och stiftelser 

RG vill rikta ett stort tack till flera av de fonder och stiftelser som möjliggör vår barn- och 

ungdomsverksamhet, bland annat: 

- Bernströms Barnfond 
- Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 
- Kronprinsessan Viktorias fond 
- Wallenbergstiftelserna 
- Oscar Hirsch minne 
- Norrbacka Eugenia 
- Och många, många fler – ingen nämnd, ingen glömd! 

 

Internationella Gruppen (IG) 

IG:s medlemmar gör ett fantastiskt arbete i och med sitt ideella engagemang som gör det 

möjligt för föreningen att sprida kunskap om aktiv rehabilitering världen över. Tack till Elin 

Gode Öhgren (sammankallande), Pelle Vesterlund, Katarzyna Trok, Marie-Nicole Mira 

Andersson, Anders Hård, Jan Bebenek och Malin Nordin. 

RG vill även tacka Panthera och privatpersoner som skänker rullstolar, delar till rullstolar och 

övrigt material till IG-verksamheten. Det är ovärderligt för de länder som får med sig detta i 

sin verksamhet.  

Övriga samarbetspartners inom kurs och lägerverksamhet samt aktiviteter. 

Folkhögskolan Jakobsberg, Bosön SIFH, Valjeviken samt Parasport Sverige. 

https://www.coloplast.se/
https://bilanpassning.permobil.com/


 

   

Verksamheten 2016 
Medlemsantal 

Vid årets slut uppgick medlemsantalet i föreningen till 967 personer varav 939 var 

medlemmar i Sverige, 7 i Norden, 2 i övriga världen samt 19 stödmedlemmar. RG har totalt 

sett ökat antalet medlemmar under 2016 vilket vi ser som positivt. Föreningen kommer aktivt 

att arbeta med medlemskap under 2017-2018. 

Administration 

I början av året migrerade föreningen över till nytt medlemsregister, SportsAdmin. Syftet är 

bland annat att effektivisera administrationen samt skicka ut merparten av fakturorna och 

utskicken till medlemmarna via e-mail, vilket underlättas av detta medlemsregister. 

Under 2016 har även administratörstjänsten i högre grad stöttat föreningens 

marknadsföringsarbete, se Marknadsföring nedan. 

 

Marknadsföring 
RG:s marknadskoordinator var föräldraledig under större delen av 2016. De mest centrala 

arbetsuppgifterna fördelades på personal och verksamhetschef. Vid sidan av nedanstående 

har fokus legat på att marknadsföra utbildningar och utveckla samarbeten med andra 

aktörer. 

Hemsida 

Den 1 augusti 2016 lanserade föreningen sin nya hemsida. Fokus låg på layout, navigering 

och användarvänlighet. Fortsatt utveckling av text och innehåll arbetas med löpande. 

Grafisk profil 

Under våren 2016 avslutade vår volontär, Linda Skogfeldt, sitt utomordentliga arbete med att 

skapa föreningens nya grafiska profil. Detta innebär bl.a.: 

- Ett dokument som beskriver RG:s grafiska profil. 
- Utvald logga (vår nuvarande) och information om hur den får användas. 
- ”Swoshar” för att förstärka vårt grafiska språk. 
- Nya broschyrer – enhetliga för samtliga verksamheter. 
- Ny layout för visitkort, word-dokument och ppt. 
- Film där kortare avsnitt från RG:s olika aktiviteter ingår. 

 
Läs mer om Linda och hennes uppdrag för RG på hennes hemsida: 

http://www.skogfeldt.com/rg-aktiv-rehabilitering/ 

 

Sociala medier 

RG använder Facebook som en kanal att kommunicera med medlemmar och andra 

intressenter, att sprida information, synas tydligare och stärka föreningens namn. Under 

2016 har ansvaret för dessa legat på olika medlemmar i personalen. 

• Facebook: Mellan den 31 december 2015 och den 17 februari 2017 har RG:s FB-sida 
har ökat antalet följare med 27 %, från 1384 till 1751. Blir året 2017 det år vi når 2000 
följare? 

• Instagram och Youtube:  
Mellan den 31 december 2015 och den 27 februari 2017 har RG:s följare på 

Instagram ökat med 37 %. Vi är nu uppe i 601 följare med målsättningen att fortsätta 

öka. Föreningen har även en del filmer på Youtube. Detta ska utvecklas vidare. 

http://www.skogfeldt.com/rg-aktiv-rehabilitering/


 

   

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet är ett sätt att kommunicera med medlemmar och andra som önskar ta del av 

vad som händer i föreningen. Nyhetsbrevet kommer ut 1 ggr per månad eller vid speciella 

tillfällen.  

Det första nyhetsbrevet skickade ut den 1 september 2015 och gick då ut till 494 

mailadresser och lästes av 62,3%. Den 31 december gick brevet ut till 663 maildresser och 

läses fortfarande av drygt 60 %. Den 3 januari 2017 gick brevet ut till 928 maildresser och 

läses av 58 %.  

Annonsering Kick  

Annonseringen i RG:s medlemstidning Kick är fortsatt låg jämfört med 2014 och tidigare. RG 

har under 2016 skapat ett annonspaket där vi erbjuder även annonsering på hemsidan samt 

nyhetsbrevet. I övrigt har aktiviteten kring annonsering varit låg och kommer få betydligt mer 

fokus under 2017. 

RG i extern media 

Vi syns och hörs i externa kanaler och det är väldigt kul och ytterligare ett bevis på att vår 

verksamhet är viktig, inspirerande och väldigt intressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens största dagstidning, NSD 

intervjuar Sebastian Westin, deltagare på 

flera RG kurser, om olyckan, kärleken 

och vardagen. Sebastian poserar snyggt i 

sin härliga RG hoodie! 

Läs hela artikeln 

http://nsd.se/nyheter/han-offrade-benen-

och-hittade-lyckan-nm4446743.aspx 

http://t.sr.se/29BstdF
http://www.aretseldsjal.se/nominerade/finalist-arets-eldsjalhalsa-jonas-nilsson/
http://www.aretseldsjal.se/nominerade/finalist-arets-eldsjalhalsa-jonas-nilsson/
http://nsd.se/nyheter/han-offrade-benen-och-hittade-lyckan-nm4446743.aspx
http://nsd.se/nyheter/han-offrade-benen-och-hittade-lyckan-nm4446743.aspx


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsök  

Den uppsökande verksamheten för vuxna med nyförvärvade skador utfördes löpande under 

året. Totalt gjordes 114 uppsök varav 96 unika. (För statistik sid 15.) Den decentraliserade 

strukturen samt korta vårdtider gör att det ibland är svårt att få till uppsök i den utsträckning 

som behövs.  

Under våren besöktes SveSCo:s konferens där RG informerade om uppsökarnätverket och 

övrig verksamhet. En informationsträff hölls också för vårdpersonal på US Örebro. Under 

hösten anordnades en mycket uppskattad och givande uppsökarträff på Bosön.  

 

Kurser 
Under 2016 genomfördes som planerat två stycken Introkurser på Bosön, en på våren och 

en på hösten. Sommarkursen för ryggmärgsskadade genomfördes i Valjeviken som planerat. 

(För statistik se sid 15.) Under hösten genomfördes också Utvecklingskursen för första 

gången.  

Introkursen 10-16 april 

För nyligen ryggmärgsskadade personer är behovet stort att snabbt bli starkare både fysiskt 

och mentalt. Introkursen inbjuder till sex dagar av inspiration, kunskapsutbyte och träning i 

en inspirerande miljö där våra duktiga förebildsledare ger tips och idéer hur du kan leva ett 

http://www.arvsfonden.se/
https://www.radiohjalpen.se/kronprinsessan-victorias-fond
https://www.radiohjalpen.se/kronprinsessan-victorias-fond


 

   

gott och aktivt liv efter skadan. Av de aktiviteter som erbjöds på kursen skattades 

stadspasset (rulltrappa & kommunala transporter) högst bland deltagarna och bland 

föreläsningarna skattades gruppsamtalen kring sex- och samliv samt diskussionerna med 

Martin Bretz högst. Bågskytte var nytt för många deltagare och blev ett lyckat inslag i kursen. 

Sommarkursen 29 juni – 9 juli  

Sommarkursen är en 10-dagars fortsättningskurs, vilket 

innebär att man bör ha varit på minst en RG-kurs tidigare, 

eller/och ha levt med sin skada några år. Kursen 

genomfördes i Valjeviken för sjunde året i rad parallellt med 

barnlägret och föräldrakursen. Utöver ordinarie idrotter 

erbjöds bland annat prova-på aktiviteter som blocart 

(segling på land), yoga ledd av en av våra drivna deltagare, 

samt ett mycket uppskattat workout-pass för både vuxna 

och barn. Cykling inom projektet genomfördes för sista året, 

med en ambition att fortsätta med detta i egen regi.  

 

 

 

 

Utvecklingskursen 29 september – 2 oktober 

Premiär för denna kurs! Syftet var att skapa alternativ till sommarkursen med mer fokus på 

föreläsning/dialog. Kursen riktade sig i år till personer som haft sin skada i max sju år. Extra 

krut lades på att nå personer boende på mindre orter i Sverige, där möjligheten att träffa 

andra i liknande situation är osannolik. Kursen hade elva deltagare (maxantal tolv), fyra 

kvinnor och sju män. Det blev fyra roliga och intensiva dagar med träning både inne och 

utomhus mixat med föreläsningar och gruppsnack. Stationsträning med Pierre & Maria med 

tillhörande övningsbank från ExorLive skattades mycket högt. Likaså smarta hjälpmedel med 

Carin Bergfeldt, Smärthantering genom ACT med Viveka Bondestam samt Lyssna till dig 

själv med Martin Bretz. Detta tar vi med oss och fortsätter att utveckla programmet till 2017. 

Introkursen 20-26 november  

Samtliga tretton deltagare på denna kurs var förstagångsdeltagare. Det blev en mycket 

uppskattad kurs där många av deltagarna njöt av att vara i en bassäng för första gången 

sedan de skadat sig. Utöver ordinarie idrotter genomfördes skridskokälkåkning på ÖIP samt 

rullstolsrugby med två spelare från landslaget. Nyheten om projektet 

www.ryggmärgsskada.se uppskattades mycket. Erik Berntsson informerade om projektet 

som ska bli en webbportal som innehåller all information du behöver om du har en 

ryggmärgsskada, är anhörig eller inom professionen. Vid informationstillfället inhämtades 

även deltagarnas tips och idéer till webbsidan.  

Ledarintroduktion/utbildning 

Inför varje kurs har utbildningar hållits för alla kursledare. Ledarutbildningen inför 

Sommarkursen i Valjeviken fortsätter att utvecklas och där går barn- och vuxenledarna en 

gemensam utbildning.  

http://www.ryggmärgsskada.se/


 

   

Barn & Ungdom 

 

 
 

Under 2016 har fokus legat på att utveckla de befintliga läger föreningen erbjuder samt att 

leta nya samarbeten för ledarrekrytering. Radiohjälpen valde ut RG:s verksamhet som ett 

exempel på hur deras pengar används och filmade under en dag på Ungdomslägret. Någon 

vecka senare fick även en förebildsledare och en av ungdomslägrets deltagare träffa 

Kronprinsessan Victoria i ett samtal om vikten av RG:s läger och körde en hinderbana 

tillsammans. Allt detta kommer sändas på SVT i början av mars 2017. Det känns givetvis 

otroligt hedrande och roligt att RG blivit utvalda på detta sätt! 

Här följer kort information om de olika aktiviteterna under 2016 (för statistik se sid. 16): 

 

Vinterkul (World Snow Day) 

Den 17 januari anordnades Vinterkul i Flottsbro, Huddinge. Totalt testade 38 barn och 

ungdomar på utförsåkning (biski, skicart eller sitski). Dagen hade sammanlagt ca 150 

personer som besökte evenemanget och testade på övriga aktiviteter som var: 

skridskokälke, fiske och tipspromenad.  

RG var på plats tillsammans med våra samarbetspartners; STHIF, Stockholms stad, 

Stockholm unga rörelsehindrade, RBU Stockholm, Friluftsfrämjandet, Svenska 

skidförbundet, Flottsbro samt Huddinge kommun.  



 

   

 

Familjeläger Småbarn Grundkurs 

Den 5-8 maj hölls Familjeläger grundkurs för andra gången på Mättinge i 

Västerljung. Här får barnens vårdnadshavare en introduktion om 

vad RG står för och vilka metoder som används. Lägret är till en 

fantastisk möjlighet för hela familjen att resa iväg och uppleva 

något tillsammans samtidigt som det finns aktiviteter anpassade 

för var och en. Föräldrar ges mycket tid ges till diskussion och 

erfarenhetsutbyte sinsemellan och med förebildsledarna. 

Familjeläger Småbarn Påbyggnad 

Den 3-6 juni hölls Familjeläger påbyggnad på Mättinge i 

Västerljung. Det var full rulle hela dagarna med både aktiviteter 

och diskussioner. Förutom diskussioner kring förskola, habilitering 

m.m. diskuterades även barnens integritet, ett viktigt och ibland tufft 

ämne. Uppskattade föreläsningar var:  

- ”Aktivt liv – en lönsam investering för samhälle och individ” – Julia Andersson 
- ”Att leva ett aktivt liv” – Stefan Jansson 

 

 

Camp Spinal, Oslo, Norge 

För fjärde året i rad bidrog RG med förebildsledare till Camp spinal i Oslo, Norge. Det är ett 

nordiskt läger för ungdomar med en förvärvad ryggmärgsskada. Fem förebildsledare var där 

och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. För mer information om Camp 

Spinals se: http://sunnaasstiftelsen.no/camp-spinal/  

 

Barnlägret  

Lägret genomfördes i Valjeviken för sjunde året i rad samtidigt som RG:s sommarkurs för 

vuxna går av stapeln. Att ha ett barnläger och en vuxenkurs parallellt har visat sig vara ett 

mycket bra koncept där både ledare och deltagare lär av varandra. I år förbättrades 

samarbetet ytterligare med ett antal gemensamma aktiviteter för barn och vuxna.  

Under Barnlägrets sista dagar ansluter barnens familjer och en föräldrakurs genomförs 

parallellt med barnen och syskonens aktiviteter. Kursledare var Kicki Bildt och Henrik 

Larsson som båda har lång erfarenhet inom ämnen som berör vårdnadshavare till barn med 

funktionsnedsättningar.  

För barnen är barnlägret en drygt en vecka med fysiska aktiviteter, lärdomar och skratt. 

Föräldrarna blir ofta överraskade när de ser hur mycket barnen har lärt sig på bara några 

dagar. När familjen återvänder hem är de laddade med nya kunskaper och ny energi! 

se möjligheterna

http://sunnaasstiftelsen.no/camp-spinal/


 

   

Äventyrsläger 

Äventyrslägret genomfördes som tidigare i natursköna Tranvik, Norrtälje. I 

år blev det ett renodlat Äventyrsläger där ledare och deltagare nyttjade 

Tranviks vackra natur i ännu större utsträckning. Bland annat fick de under 

en dag själva bygga en flotte som de sedan tävlade med. Skota hem var 

med under två dagar så ungdomarna fick möjlighet att prova på segling, ett 

mycket uppskattat inslag.  

 

Forumvecka 37 

I år var RG tillbaka på Forumveckan efter ett tillfälligt avbrott 2015. Under 

Forumveckan erbjuds en dag med massa prova-på-aktiviteter för personer 

med rörelsenedsättning. RG:s förebildsledare Andreas Lilja höll i 

rullstolsbasket samt spred information om RG:s barn- och 

ungdomsverksamhet.  

 

Ungdomsläger  

För andra året i rad genomfördes Ungdomslägret på Bosön, Lidingö. Detta läger lägger stor 

vikt vid funderingar som ungdomarna har inför vuxenlivet, såsom relationer och arbetsliv, 

men självklart innehåller det också en hel del fysiska aktiviteter. Förebildsledaren Kristina 

Lyckberg fångade alla deltagarna när hon öppenhjärtat berättade om sitt liv, vikten av att 

våga drömma och att se alla sina positiva egenskaper. Ett annat uppskattat inslag var 

Självförsvarsskolan. Deltagarna fick tips och råd på hur de kan tänka vid ett eventuellt 

överfall och hur de kan agera, vilket skapade ökad självkänsla och bättre trygghet.  

Ideella ledaren Amanda Stendahl håller ett boxpass under Ungdomslägret. 



 

   

RG Bosön 
RG:s träningsverksamhet på Bosön vänder sig till personer boende inom Stockholms län. 

Här erbjuds rehabiliterande träningsverksamhet i idrottsmiljö samt utomhusaktiviteter som 

kajak och skridskokälke. RG Bosön bedriver även utbildningar för personal och elever på 

Bosöns Idrottsfolkhögskola samt för vårdgymnasium, idrottsorganisationer och 

assistentbolag m.fl. 

 

RG Bosön har under 2016 erbjudit tre träningsdagar i veckan samt kvällsträning en kväll i 

veckan och sittande Hathayoga en eftermiddag i veckan. Under året har personalen höjt 

kvaliteten på träningen genom att erbjuda riktade gruppass till deltagarna som är i behov att 

träna någon en speciell färdighet. Deltagarna har även getts möjlighet att boka individuella 

punktinsatser (IPI) med instruktörerna. Antalet deltagare har ökat och vid årets slut tränade 

totalt 65 personer i RG:s träningsverksamhet på Bosön. (För statistik över Bosön se sid. 17.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skridskokälke  

Totalt har 125 personer med funktionsnedsättning åkt i RG:s skridskokälkar i Stockholm 

under vintern (64 av dem deltog vid våra egna skridskotillfällen och 61 deltog vid 

skridskodagar då en förening/skola hyrt kälkarna). 

På Östermalms Idrottsplats (ÖIP) konstfrusna 400-metersbana i Stockholm arrangerar RG 

kvällsåkning i skridskokälke samt uthyrning av kälkarna när de inte används i den egna 

verksamheten. 

2016 genomfördes totalt 18 kvällsträningar med totalt 28 deltagare. Det är en liten nedgång 

mot föregående år (men noteras bör att 2015 ökade vi med 46 %). En anledning till 

nedgången var den milda vintern med svaga naturisar som gjorde att det inte kunde 

genomföras varken någon fackelåkning eller någon dagstur på Norrvikens sjöisbana.   

 

RG har även genomfört följande: 

- Prova på dag Rehab Station Stockholm: sex patienter, några anhöriga och personal. 

- Prova-på-aktivitet för deltagare från RG Bosön: tretton deltagare. 

- Skridskons dag: fem personer med funktionsnedsättning och ca 20 andra besökare. 

- Uthyrning skridskokälkar: fem privatpersoner och sex skolor/föreningar. 

 



 

   

Kajakpaddling 

Under året har 74 personer med funktionsnedsättning deltagit på ledarledda paddlingar i 

RG:s och övriga samarbetsparternas regi (se ”Paddling Sverige” nedan). 

Kajakverksamheten i Stockholm startade i slutet av april med tre övningstillfällen i bassäng 

följt av tio kvällspaddlingar vid Brunnsviken kanotklubb och dagsturen Kungsholmen runt. 

Totalt var det 25 deltagare som deltog varav tio nya deltagare. Kajakpaddling fanns även 

med som inslag på årets Sommarkurs och Barnläger i Valjeviken.  

RG har även genomfört följande: 

- RG Friluft ledarutbildning på Bosön: sex deltagare.  

Paddling i Sverige  

Som ett resultat av projektet Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv finns nu 

verksamhet på ytterligare fem orter i Sverige. RG har ett samarbete med de ansvariga 

föreningarna för utlåning av utrustning och ledarutbildning. Totalt har ett 34 personer deltagit 

i de paddlingar som arrangerats. Mer information om orterna och deras program finns på 

RG:s hemsida. 

 

Intressepolitik 
Den mest intressanta intressepolitiska fråga under 2015 handlade Socialstyrelsens utredning 

om ryggmärgsskadevården som rikssjukvård. RG:s verksamhetschef ingick i den 

Beredningsgrupp som påbörjade arbetet under hösten. Dock hann gruppen bara med ett 

möte innan utredningen avstannade. Vid årsskiftet blev det tydligt att utredningen inte skulle 

fortgå då Socialstyrelsen fått ett nytt uppdrag av regeringen. RG följer frågan fortsatt.   

Utbildning 

Verksamhetsmålet för året var att i största möjliga utsträckning erbjuda kurser och 

utbildningar till utomstående intressenter. Under året genomfördes tio olika aktiviteter för 

drygt 240 personer. Ämnen såsom bemötande, tillgänglighet, rullstolsteknik och träning är 

prioriterad i RG:s utbildningar. 2016 års utbildningar involverade följande: 

- Elevutbildningar Bosöns Idrottsfolkhögskola (Tränarlinjen och Organisationslinjen) 
- RG:s utbildning ”Aktiv Rullstol – Aktivt Liv” (vår och höst) 
- Tre utbildningar för BFAB (ingenjörer och anställda inom byggbranschen) 
- Miljöpartiet 
- SWECO 
- Wellspect 

 
Den mest intensiva utbildningen var den för Miljöpartiet som gick av stapeln på Bosön i 

september med ca 100 deltagare. Under en och en halv timme fick de en introduktion om 

RG, prova på rullstolsteknik och basket samt samtala med en förebild. Mycket uppskattat! 

Medlemstidningen Kick 

Under året gavs föreningens tidskrift Kick ut i mars, maj, oktober och december. Redaktionen 

bestod av Lars Andersson (layout), Peter Anderson-Pope (journalist), Anette Bohm 

(journalist), Tomas Engblom (bild/foto) och Yvonne Svensson (journalist/foto/illustration). 

Som ansvarig utgivare och möteskoordinator har Veronika Lyckow (verksamhetschef) verkat. 



 

   

Redaktionsmöten sker löpande och där medverkar ibland även utomstående för att bidrag 

med ytterligare inspiration, idéer och samtal. Under 2016 har vi firat tidningens 35-

årsjubeleum. Flera frilansjournalister har bidragit till tidningens tillbakablickar.  

Kick finns nu även tillgänglig på nätet i form av en eFlipbook (en blädderbar nättidning). Det 

finns också två eFlip-specialnummer med personporträtt. 

 

 

Hjultorget 
Hjultorget genomfördes 

24-25 maj på 

Kistamässan. 

Arrangemanget samlade 

104 utställare och lockade 

ca 2 600 besökare. 

Hjultorget drivs av RGAR 

Development AB.  

 

 

 

 

 

 

Uthyrning material 

Under året har föreningen hyrt ut idrottsmateriel vid 57 tillfällen, bl.a. till 

evenemangsföretaget Akazia. 

 

RG Gotland 
Deltagarantalet i RG:s verksamhet på Gotland skrivs till 49 stycken under 2016. I RG 

Gotland är alla skador välkomna (stroke är vanligast i dagsläget). Gruppen hyr Korpens stora 

gymnastikhall och tränar måndag, onsdag, fredag. Alla som tränar har ett eget program som 

de fått framtaget av sjukgymnast efter sin rehabilitering inom vården. 

 

Internationella verksamheten 
RG:s Internationella Grupp (IG) består av ett antal personer som jobbar helt ideellt med att 

skapa projektsamarbeten med andra länder i syfte att sprida metoden aktiv rehabilitering. 

Oftast sker projekten genom SIDA, Forum Syd och liknande. Läs mer om IG:s medlemmar 

och verksamhet på sida 2.  

Vitryssland 

Januari 2015 startades ett nytt projekt på två år i Vitryssland, Management Programme, 

finansierat av Forum Syd. Projektet har som mål att skapa ett nationellt uppsökande nätverk, 

möjliggöra framtida läger genom upprustning av lokaler och utrustning för lägerverksamhet 

samt öka kunskaperna inom organisationen för grupperna tetraplegiker samt kvinnor med 

ryggmärgsskada. 



 

   

Projekt har under 2016 löpt på för fullt och RAWU, den vitryska motsvarigheten till RG, har 

åstadkommit stora förändringar för personer med ryggmärgsskador i Vitryssland. 

Uppsökande verksamhet sker tio stora städer i landet och lika många samarbeten med 

sjukhus och rehabiliteringscenter. Genom att renovera sina egna lokaler har de skapat 

fortsatta möjligheter att hålla kurser andra aktiviteter. Dessutom har man, som enda ideella 

organisation i landet, fått finansiellt stöd av regeringen för sin verksamhet mellan 2016 och 

2020. RAWU har även fått ett skriftligt ”letter of support” från the Ministry of Health.   

 

 

Man har under året gjort ett flertal utbildningsresor till Sverige för att lära sig mer om 

personer med tetrapleg, kvinnor med ryggmärgsskador, barnverksamhet och uppsökande 

verksamhet. RAWU har också börjat samarbeta med tre universitet i landet där studenter 

arbetar ideellt på kurserna som en del av sin utbildning. 

Förutom detta har man idag 19 lokala underorganisationer i landet. Dessa har tillsammans 

med huvudorganisationen två möten per år där man diskuterar värdegrunder och mål samt 

hur arbetet inom aktiv rehabilitering ska fortlöpa. 

 

Botswana 

Våren 2016 genomfördes en förstudie i Botswana där tre ledare från RG åkte till Botswana 

för att ha möten med vår samarbetsorganisation i landet. Man hade ett antal givande möten 

som ledde till att man bestämde att söka ett mindre utvecklingsprojekt ihop. En ansökan 

gjordes, men togs senare tillbaka då RG ansåg att man behövde arbeta mer på målen i 

projektet. Planen är att göra en ny ansökan våren 2017. 

 

 

  



 

   

Aktuella projekt där RG är delaktiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt som avslutas under 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Paracykelakademin” 

Huvudansvarig är Svenska Cykelförbundet och projektet finansieras av 

Allmänna Arvsfonden. Projektet startade 2016 och syftar till att bättre 

inkludera barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar i 

samhället samt öppna för social interaktion och bättre hälsa. 

Läs mer på: http://scf.se/paracykel/paracykelakademin/ 

”www.ryggmärgsskada.se”  

Hösten 2016 startades projektet www.ryggmärgsskada.se med syftet att 

samla den viktigaste informationen om ryggmärgsskador på ett ställe. 

Projektet drivs genom Stiftelsen Spinalis och finansieras av Allmänna 

Arvsfonden. Projektgruppen siktar på att en första version av 

webbportalen www.ryggmärgsskada.se ska presenteras i samband med 

den nordiska ryggmärgsskadekonferensen NoSCoS i Linköping 10-12 maj 

2017.                                                          

Läs mer på: https://spinalis.se/ny-webbportal-om-ryggmargsskador/ 

”Kunskapsnätet”  

Huvudansvariga är Personskadeförbundet RTP och 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och projektet finansieras av Allmänna 

Arvsfonden. Projektet startade hösten 2015. Läs mer på: 

http://rtp.se/kunskapsnatet/ 

 

”Projekt Paracykel”  

Huvudansvarig är Svenska Cykelförbundet och projektet finansieras av 

Allmänna Arvsfonden. Projektet startade våren 2013 och avslutades 

under våren 2016. Läs mer på: http://scf.se/paracykel/borja-cykla-

paracykel/projekt-paracykel/ 

 

”Mamma, Pappa, Lam”  

Drivs genom Stiftelsen Spinalis och finansieras av Allmänna 

Arvsfonden samt Promobilia. Projektet har löpt under tre och ett halvt 

år och avslutades i juni 2016. Läs mer på: http://mammapappalam.se/  

 

http://www.ryggmärgsskada.se/
https://spinalis.se/ny-webbportal-om-ryggmargsskador/
http://scf.se/paracykel/borja-cykla-paracykel/projekt-paracykel/
http://scf.se/paracykel/borja-cykla-paracykel/projekt-paracykel/
http://mammapappalam.se/


 

   

 

Statistik  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016

A
n

ta
l p

er
so

n
er

Statistik uppsök 2013-2016

Antal unika individer Totalt antal (inkl. 2:a & 3:e uppsök)

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

A
n

ta
l d

el
ta

ga
re

Statistik Intro- och Sommarkurs 2012-2016

Introkurs vår Introkurs höst Sommarkurs

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Antal
deltagare

Antal
anmälda

Para Tetra Inkomplett Övrig Kvinna Man

Statistik Intro vår/höst & sommarkursen 2014-2016

2014 2015 2016



 

   

Barn och Ungdom 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Familjeläger GK

Familjeläger PK

Barnläger F&S-kurs

Äventyrsläger

Ungdomsläger

Deltagarstatistik läger B&U 2015-2016

2016 2015

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Antal deltagare

Antal vårdnadshavare

Syskon

Förebildsledare

Gångarledare

Total statistik alla läger B&U 2015-2016

2016 2015



 

   

Bosön 2016 
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