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Bryggeriet 2011
2011 har varit ännu ett händelserikt år för Bryggeriet och vi fortsätter
höja ribban för skateboard ännu några steg både i Malmö och i resten
av landet. Vi har fortsatt vårt arbete med att mer fokuserat satsa på
skateboardutveckling tillsammans med vår skateboardverksamhet.
Vårt mål är att erbjuda den absolut bästa skatescenen i världen med
verksamhet, skateparker, skatespots och evenemang och resultatet är
långt över förväntan.

Bryggeriet Skatepark
Kärnan i Föreningen Bryggeriets
verksamhet är Bryggeriet Skatepark på
Ystadvägen i Malmö. Här tar vi emot
tusentals besökare som har möjlighet
att skata oavsett väder och vind i en
unik och väldesignad skatepark av
högsta klass. Här hittar vi dessutom
ett trevligt café med utsikt över hela
skateparken där man också kan koppla
av i den vardagsliknande miljön och
surfa trådlöst på internet eller njuta av
den senaste skateboardfilmen på vår
nya 50 tummare. Bryggeriet huserar
också en skateboardshop där du hittar
allt du kan behöva i skateboardväg
med rabatterade priser för Bryggeriets
medlemmar.
Det är från dessa lokaler här på
Ystadvägen vi jobbar för att planera
unika och spännande evenemang, nya
skateparker av alla de slag och andra
roliga saker som konstutställningar,
spelningar och allt annat som har med
skateboard att göra i Malmö och runt

om i landet.
Verksamhet
2011 har vi valt att fortsätta
satsa på våra medlemmar
och skapa ett mervärde på
medlemsskapet. Tillsammans med
våra samarbetspartners Semester
Skateboards, Servant Footwear
och Streetlab så kan vi nu erbjuda
våra medlemmar fina rabatter och
erbjudande på förstklassiga och lokala
skateboardprodukter. Dessutom ingår
det olycksfallsförsäkring på våra
skateparker.
Under 2011 har Bryggeriet haft ca
60 000 besök vilket motsvarar 1500
/ vecka på de 40 veckor Bryggeriet
håller öppet under ett år.

Söndagar

grind opening

14.00 - 20.00

Steffen Austerheim

Grind Opening Bryggeriet Skatepark
text & foto Nils Svensson

Medlemmar
Efter några månaders hårt och svettigt arbete

Nybörjarskate

Skate camps

Måndagar 16 - 18. Här har alla som
är färska på skateboard eller aldrig
tidigare varit på Bryggeriet chansen att
komma hit och testa under lite lugnare
former. Här finns coacher på plats för
att ge tips och hjälpa till.

På Bryggeriet har vi genom
åren arrangerat återkommande
skateboardläger för tjejer, vid namn
Bryggeriet GirlSkateCamp. Dessa
skate camps har kommit att bli
mycket populära och uppskattade
bland samtliga deltagare. Hit har tjejer
kommit från hela landet och även andra
delar av Europa. Det är en utmärkt
mötesplats för tjejer att knyta kontakter
med andra tjejer med samma intresse
och inspireras av varandra. Våra skate
camps har ökat gemenskapen bland
tjejerna och stärkt deras självförtroende
både på brädan och vid sidan av den.

Tösabidarna (Tjejskate)

bryggeriet skatepark

sett ut på följande sätt;

var det dags att öppna upp den helt nydesignade och ombyggda streetytan på Bryggeriet i Malmö. Efter
en halvkass
sommar med skiftande väderlek och trängsel med kickbikes, barnvagnar och roller derby-utövare har saknaden
av denna inomhus skateboardoas varit stor för att
inte säga enorm. Bryggeriet är en helig plats för skateboardåkare. Här är det näst intill 100 % skateboard
förutom en o annan vilsen inlineåkare och den nya
streetytan är fylld med nötpotential som kommer räcka för att hålla peppet uppe hela vintern.

Måndagar
För att ytterligare förenkla och
Det är nu 13 år sedan Bryggeriet för första gången smällde upp portarna. Då var det stor satsning med
musik (PAGE
och GodGrowsHisOwn), inbjudna
16.00 -live18.00
Nybörjarskate
förtydliga
så gäller
nuochmedlemskortet
skateboardåkare
(Tom Penny)
dansuppvisning (Tonkin Andersson). Detta 13-årskalas var kanske lite mer blygsamt men folk strömmade
till och responsen
var fantastisk. Jäs Unit rippade, Semesters nya delikatess Daniel Rabia strök omkring likt en bonnakatt,
Bryggeriets Gymnasieelever hade redan fått skata in sig
ett par dagar
ochdatum
levererade därefter,
i ett år från
det
man
betalar
Death-teamet
från England var på plats, Streetlab, Servant, Kaleidoscope, Polar..ja alla var där och representerade och
hade
18.00
21.00
Tösabidarna
det trevligt.
medlemsavgift.
Ett stort grattis till 13-åringen Bryggeriet och ett lika stort grattis till alla Malmö-skatare som har fått en
ny clean streetyta att njuta av i vinter.
Tisdagar
-Fredagar
Bilder och annan information om Bryggeriet och dess verksamhet hittar du på bryggeriet.org eller skatemalmo.se.

Medlemsantalet har under 2011 stigit
med ca 20% och vi har fått ca 100 nya
medlemmar som är Malmöbor.

16.00 - 21.00

Under 2011 har vår kvällsverksamhet

14.00 - 20.00

Lördagar

10.00 - 14.00 Oldbastards

i Föreningen Bryggeriet blir man
automatiskt en del av Tösabidarna.

Antalet skateboardåkande tjejer har
sakta men säkert ökat de senaste
åren. Vi tycker att det är en positiv
utveckling och arbetar aktivt för att öka
antalet skateboardåkande tjejer. 2011
var 10 % av Bryggeriets medlemmar
kvinnor vilket är en ökning sedan
2010.
Tösabidarna samlas på Bryggeriet
Skatepark varje måndag mellan
kl.18.00-21.00, då hallen är reserverad
för tjejer i alla åldrar och nivåer – alla
tjejer är välkomna! På Tösabidarna får
man chans att utnyttja hela skateparken
och lära sig nya trick. För att öka
tillgängligheten ytterligare för de tjejer
som vill åka skateboard, har vi både
skydd och skateboards till utlåning på
tjejskaten.
Tösabidarna är Malmös och Skånes
kvinnliga skateboardåkare. Förutom att
de åker skateboard tillsammans varje
måndag mellan kl. 18:00-21:00 på
Bryggeriet, så arrangerar de en hel del
övriga aktiviteter såsom skate camps,
resor runtom landet och sessions av
olika slag. Som kvinnlig medlem

Bryggeriet har dessutom ett nära
samarbete med Triple A (Sveriges
första skateboardmärke av och för
tjejer) och No Limit (en nationell

organisation som bland annat ligger
bakom Sveriges första skateboardturné
och skatefilm med tjejer).
Onsdagssession
Tillsammans med någon
samarbetspartner eller lokal aktör på
skatescenen arrangerar vi något alldeles
extra för Bryggeriets medlemmar. Det
kan vara någon form av tävling, nytt
skateobstacle, flipperturnering eller
varmkorv i caféet.

Oldbastards

Skate Goats - Shool of skate

Under hela året har vi kört ”Old
Bastards”- sessions varje lördag med
utökade öppettider från 10.00-14.00
där skateboardåkare över 30 år träffas,
åker skateboard och mediabevakar sin
utveckling. Detta har lett till ett antal
filmer och till att fler och fler vallfärdar
till ”Old Bastards”- sessionsen.

Ledarledd skateboardskola på
söndagar. Två grupper om 15 personer
åker tillsammans med våra duktiga
instruktörer.

Tävlingar och evenemang
Vert Attack 5
Vert Attack har blivit ett väletablerat
evenemang i Europa som växer för
varje år. 2011 års event lockade

ca100 deltagare från hela världen
och en publik på ca 500 pers. Några
av skateboardvärldens största namn
genom tiderna, Steve Caballero
och Christian Hosoi var på plats
och höll i både föreläsninar och
podiumplaceringar. Vi har skapat
detta evenemang från grunden och
jobbat upp det till en fast punkt för alla
hängivna vertskatare runt om i världen.
Betongcupen
Betongcupen är en satsning

tillsammans med Malmö stad med en
rikstäckande “elitserie” i skateboard.
Sex deltävlingar med start och
avslutning i Malmö.
Malmö DIY Sibbarp
Umeå Ren Street
Falkenberg Lax Games
Jönköping Bowlbash
Halmstad Holiday
Malmö Ultra Bowl
Betongcupen var otroligt uppskattad
och välbesökt och avslutningen i
Malmö besöktes av närmare 15 000
besökare och lockade deltagare från
hela världen. Betongcupen återkommer
2012.
Grupptryck
Återkommande skateboardtävling med
en speciell twist där man tävlar i lag
efter ett visst program.

Gold School
Gold School är Bryggeriets nya
återkommande streettävling för de som
är över 30 år.
Red Bull Manny mania - tävling
stapelbäddsparken.

gold school

™

Streettävling på Stapelbäddsparken där
vinnaren fick en plats i finalen i NYC.
Skateloppis - BBQ - Miniramps jam Stapelbäddsparken
Under ett par tillfällen arrangerade vi
skateloppis nere på Stapelbäddsparken
där vi samlade in pengar till nybyggen.
Det var väldigt lyckat och vi fick in
cash för nya curbs och ny quarterpipe.
Invigning i Bara
Bryggeriets skateboardteam körde
uppvisning och bjöd på en härlig
show i samband med invigningen av
Bara skatepark som Bryggeriet och
Concreatures byggt under året.
Volcom Sausage Fest - Stapelbäddsparken
Volcoms internationella
skateboardteam gästade
Stapelbäddsparken och körde en
uppvisning som resulterade i artiklar i
skateboardtidningar och filmklipp på
internet.
Volcom Wild in the Parks - Bryggeriet
Streettävling för både juniorer och
seniorer där vinnarna går vidare till den
stora Europafinalen i Köpenhamn.

friday night
skate quizz
2nd of december

giftorm

*LIVE WEBCAST
street comp | 30 years and older
bryggeriet skatepark malmö
3:rd of december

DC-demo - Sibbarp
DC shoes var en av huvudsponsorerna
på 2011 års CPH PRO och hade hela
teamet samlat. Några dagar efter
tävlingen i Köpenhamn besökte de
Sibbarp Skatepark där vi satte upp vår
grill och café och krängde korv till
besökarna.
Dödsrally - Stapelbäddsparken
Oldbastards årliga race på
Stapelbäddsparken.

Media

Park Inn - Demo
I samband med det nyöppnade
hotellet Park Inn som ligger placerat
ett stenkast från Stapelbäddsparken
så anordnade Bryggeriet en
minirampsdemo i vår nybyggda
portabla miniramp. Bryggeriets
skateboardteam gjorde en uppskattad
uppvisning.
Tolvtimmarsjakten - Bryggeriet
Tolvtimmarsjakten är en ny slags
tävling där vi bjöd in fyra olika
skateboardteam att filma på bryggeriet i
tolv timmar från stängning till öppning.
Resultatet klipptes sedan ihop och
slutligen hamnade alla bidrag på skate
malmö.se där allmänheten hade chans
att rösta fram det vinnande teamet.
Tolvtimmarsjakten återkommer 2012.

Foto, film. TV och text.
Nationellt och internationellt.
Mediauppmärksamheten för
Bryggeriet, Stapelbäddsparken,
Sibbarp Skatepark och Oxie Skatepark
har varit mycket god under året.
Bryggeriet har varit publicerat i
alla tidningar i sitt närområde vid
ett flertal tillfällen. Även nationella
dagstidningar och fackpress har skrivit
om vår skateboardverksamhet och om
våra utmärkelser.
Bryggeriets Gymnasium, har synts
i nationell och internationell media
i form av artiklar, reportage och
annonsering.
Olika skatetidningar runt om i hela
världen har gjort reportage om
Bryggeriet.
Bryggeriets tjejskate har
uppmärksammats i artiklar och med
flera TV-inslag.

Här är några exempel på några större
projekt.

kontinuerliga förändringar för att hålla
parken aktuell och utmanande.

Format Perspective

Stapelbäddsparken

Dokumentärfilm om sex olika
skateboardfotografer där Bryggeriets
Nils Svensson är ett av subjekten.
Filmen som är gjord av irländaren
Phil Evans visar upp Malmös
skateboardscen på ett inspirerande
sätt och filmen vann pris på den
internationella skateboadfilm festivalen
i Los Angeles.

Årlig uppdatering av streetobjekten.

VBS.TV - Skate Europe

Bara

Ett fantastiskt porträtt av Malmö
som skateboardstad där vi får följa
några nyckelperson som berättar om
resan från tidigt 90-tal till idag. VBS
når ut till tittare över hela världen
och programmet uppmärksammades
ordentligt.

Tillsammans med Concreature byggde
vi en 350 kvm stor skatepark i betong
som stod färdig i början av juni.

Pushed
Dokumentärfilm om olika
skateboardprofiler där ett av subjekten
är Pontus Alv från Malmö.

Stehag
Ännu en stor ny utbyggnad slutfördes
under våren 2011. Den första delen
som byggdes 2008 av Bryggeriet och
Concreatures blev nu alltså dubbelt så
stor.

Laholm
Bryggeriet och Concreatures byggde
denna park på ca 500 kvm efter
sommaren. Parken invigdes den 29:e
oktober och innehåller allt man kan
önska som skateboardåkare.
Trelleborg

Bryggeriet har byggt skateparker och
ramper sedan början av 90-talet och
är idag en av de ledande aktörerna på
marknaden.

Bryggeriet och Concreatures byggde
denna fantastiska skatepark i betong
som ligger på runt 500 kvm och
innehåller en bowl och en öppen yta
med quarters, corners, bumps, hips och
curbs. Parken var klar hösten 2011.

Bryggeriet Skatepark

Helsingør

Under 2011 har det skett en stor
ombyggnad av Bryggeriets streetyta.
Med ca 60 000 besök om året krävs det

Bryggeriet var med i ett tidigt skede
i designprocessen och resultatet
blev en Europas bästa och största

Bygg & Design

skateboardparker. Parken var färdig
hösten 2011.
Viking block
Viking Block är vår pool coping
som vi tillsammans med Sydsten
och Concreatures säljer till
skateparksbyggen runt om i Europa.
Under 2011 försedde skateparksprojekt i
England, Frankrike och i Stehag.
DIY-projekt
Malmö är känt för sina DIY-projekt som
byggts på olika platser de senaste 10åren. Denna undergroundrörelse är också
en bidragande faktor till att Malmö är
en central punkt på skateboardkartan.
Bryggeriets medlemmar är i hög grad
aktiva på dessa områden och ser ideellt
till att det byggs så mycket som är
möjligt runt om i staden.

Projekt
Skate Malmö
Bryggeriet har skapat en ny
internationell websida riktad till
skateboardåkare runt om i världen som
vill ta del i vad som sker i Malmö och
dess omnejd. Här hittar man allt man
behöver veta i form av skateparker,
skatespots, evenemang och allt annat
som har med skateboard att göra. Skate
Malmö har fått stöd,
170 000 besökare sedan starten i maj
2011.
Raka Rör
Raka rör är Bryggeriets medlemstidning

som informerar om vår verksamhet
och allt annat som rör skateboarding
in Malmö. Tidningen som är gratis är
tryckt ganska enkelt som ett fanzine
och första numret gjordes i 1000 ex.
I första numret fick vi lära oss lite
mer om våra olika skateparker, en
grundlig genomgång av Bryggeriets
historia, en liten förtitt på Angry Mob
Supply som kommer bli Bryggeriets
nya skateboardshop samt info om hur
man går till väga för att bli medlem
i Bryggeriet. Nästa nummer är under
konstruktion och planeras att vara ute i
Maj 2012.

Gamla Testamentet / Bryggeriets Historia - Angry Mob Supply - Skate Malmö - Medlemskap

Bryggeriets Gymnasium
Bryggeriets Gymnasium drivs som
en ideell förening, Bryggeriets
BildningsByrå. Hösten 2008 var första
läsåret som skolan var helt utbyggd, nu
med tre årskurser med ca 150 elever,
lärarkår, skolkanslist, skolsköterska,
studievägledare, kurator samt två
skolledare, rektor och biträdande
rektor. Sommaren 2009 tog den första
elevkullen studenten.
För mer info se
BryggerietsBildningsByrås
verksamhetsberättelse.
2011 har varit ännu ett fantastiskt
år för Bryggeriet och Malmös
skateboardåkare. Utvecklingen
fortsätter i rask takt framåt och
möjligheterna är oändliga. Nya
spännande projekt väntar 2012
som innebär att Malmö kommer
fortsätta att vara en av världens
skateboardmetropoler.
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