FÖRENINGEN BRYGGERIET 2010

Bryggeriet 2010
2010 har varit ännu ett händelserikt år för Bryggeriet och vi
har höjt 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 vi känner
att vi har kommit en bra bit på
vägen.
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.
Verksamhet

2010 har vi valt att satsa på våra medlemmar och
skapa ett mervärde på medlemsskapet. Tillsammans med våra nya 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.

För att ytterligare förenkla och förtydliga så
gäller nu medlemskortet hela inomhussäsongen
från september till vi stänger för sommaren i juni.
Under 2010 har vi haft ett stående veckoschema
med lite olika indelning på kvällarna.
Måndagar - Nybörjarskate/Tjejskate
Onsdagar - Onsdagssession. Tillsammans med
någon av våra samarbets bjuder vi på något
alldeles extra. Detta är bara för Bryggeriets
medlemmar.
Lördagar - Old Bastards och Träning
Söndagar - Skate Goats
Nybörjarskate

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.
Bryggeriets tjejskate

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.
Våra största satsningar består av tjejskate, skate
camps och Tösabidarna.
Tjejskate

Tjejskate är en tid 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 Bryggeriets tjejskate 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

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 i Föreningen Bryggeriet blir man automatiskt en del av Tösabidarna.
Skate camps

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.

Bryggeriet har dessutom ett nära samarbete
med Triple A (Sveriges första skateboardmärke
av och för tjejer som åker skateboard) och No
Limit (en nationell organisation som bland annat
ligger bakom Sveriges första skateboardturné och
skatefilm med tjejer).
Oldbastards

Under hela året har vi kört ”Old Bastards”sessions varje lördag 12.00-14.00 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.
Skate Goats - Shool of skate

Ledarledd skateboardskola på söndagar. Grupper om 14 personer åker tillsammans med två
instruktörer under en period av sju tillfällen.

Tävlingar och evenemang
Vert Attack 4

Vert Attack har blivit ett väletablerat evenemang
i Europa som växer för varje år. 2010 hade vi ca
70 deltagare från hela Europa och en publik på
ca 500 pers. 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 ny satsning tillsammans med
Malmö stad med en rikstäckande “elitserie” i
skateboard. Sex deltävlingar med start och avslutning i Malmö.
Malmö DIY Sibbarp
Nacka Bowlbash Stockholm
Växjö Street n Style
Falkenberg Lax Games
Avesta Pöbeln i Palatset
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
2011.
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 som även inkluderar en klass för de
som är över 30 år.
Beauty and the Beast 3 - demo på
stapelbäddsparken

Två av världens största brädmärken, Girl
skateboards och Anti Hero Skateboards, gästade
Malmö under en vecka sommaren 2010 där de
valde att bo i tält i Sibbarp för att skata och ta del
i vad Malmö har att erbjuda. Några av världens
absolut största skateboardåkare och skatelegender

var på plats och det hela utmynnades i en demo
på Stapelbäddsparken inför tusentals åskådare.
Allt går att se i efterhand i deras filmer från
turnén som visats över hela världen.

Lakai Getting nordical - demo på
stapelbäddsparken

Ett av de största skateskomärkena gästade Stapelbäddsparken. Ännu en demo i världsklass med
fantastiska skateboardåkare.
Red Bull Manny mania - tävling stapelbäddsparken.
In search of the miraculous - filmpremiär

Pontus Alv har arbetat de senaste fem åren med
att ifärdigsätta sin senaste film In Search of
the Miraculous, en fantastisk film med mycket
fokus på malmös skateboardscen. Tillsammans
med Pontus arrangerade vi en världspremiär på
Tangopalatset med gäster från hela världen som
samlats för att bevittna filmpremiären.
Skateloppis - 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.
Bryggeriet-demo i Vellinge

Bygg & Design
Bryggeriet Skatepark

Under 2010 har det byggts om kontinuerligt hela
tiden med små förändringar som gjort skateparken levande och alltid lika intressant för besökarna.
Stapelbäddsparken

Ny quarterpipe och nya curbs byggdes på
streetytan tillsammans med Concreatures.
Stehag

Stor ny utbyggnad slutfördes under våren 2010
tillsammans med Concreatures. Den första delen
som byggdes 2008 av Bryggeriet och Concreatures blev nu alltså dubbelt så stor.
Jönköping

Bryggeriet, Pivotech, Concreatures byggde en
ny fantastisk betongpark som hade invigning den
16:e oktober. Detta blir ett av de nya stoppen för
Betongcupen 2011.
Halmstad

Bryggeriet, Pivotech och Concreatures påbörjade
ännu ett stort betongparksprojekt. Parken ska
vara klar sommaren 2011. Detta blir också ett av
de nya stoppen för Betongcupen 2011.
Tyresö

Bryggeriet och Pivotech tog fram design för
denna streetplaza som stod färdig i september
2010.
DIY-projekt

Malmö är känt för sina DIY-projekt som byggts
på olika platser de senaste 10-åren. 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.

2010 har varit ett fantastiskt
år för Bryggeriet och Malmös
skateboardåkare. Utvecklingen
fortsätter i rask takt framåt och
möjligheterna är oändliga. Nya
spännande projekt väntar 2011
som innebär att Malmö kommer
fortsätta att vara en av världens
skateboardmetropoler.

