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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B3

Falkträsket

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/05

2013/09

96 452

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

96 452

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2013

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

-

-

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Karin Persson

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-699 65 20

0701-03 05 22

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Öka tillgängligheten för utomhusklättring i Falkträsket.
Göra det lättare för de som ännu inte är så duktiga på att klättra.
Detta projekt har anknytning till projektet "Träskhajken".
Förhoppningsvis kommer detta område att kunna användas mer som en regional
samlingsplats för våra norra ungdomsklubbar.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
KFUM Skellefteå (nedan Föreningen) bildades 1903 har sedan årtionden tillbaka bedrivit verksamhet Falkträsket. Falkträsket är
beläget söder om Skellefteå och är en lite insjö med ett berg intill som heter Falkberget. Där har föreningen bedrivit seglarskola
och scouting. Från att varit enbart seglarskola som erbjudits så har lägren förändrats och lägren idag har inslag av mer äventyrs
betonade ”prova på aktiviteter” med inslag av friluftsliv. I november 1989 började föreningen även med klättring tack vare fyra
unga entusiaster. Snabbt växte antalet till 20 st. året därpå och 1992 så hade även föreningen tillgång till en 14 meter hög
inomhusvägg. Från att vara en aktivitet man gjorde på sommarhalvåret ute på klippa så lär sig idag våra barn och ungdomar samt
även unga vuxna att klättra på inomhusvägg. Därifrån är tyvärr trösklen för hög att våga ta steget ut i naturen och klättra på klippa
vilket var ursprunget. Ett steg att få klättringen till en sommaraktivitet igen så iordningställdes en så kallad klättersvamp utomhus
på Folkparken i Skellefteå som en av olika aktiviteter i All-aktivitetsparken där sommaren 2012.
Syfte
Att göra utomhusklättringen tillgänglig för fler än bara de som är insatta i dess möjligheter och risker. Att få fler barn, ungdomar
och unga vuxna att våga ta steget från inomhusklättring till att klättra utomhus på klippa och därmed komma i kontakt med
naturen och få känna på friluftsliv i samband med klätterturerna utomhus. I samband med detta så vill vi kunna informera om
Allemansrätten och vilket ansvar det medför att vistas i naturen på dess villkor.
Mål
(flera av målen hänger ihop med ansökan märkt Träskhajken)
Att göra utomhusklättringen mer tillgänglig och säkrare genom att sätta upp toppankare som möjliggör att klättra utomhus på
topprep.
Att iordningställa klippklättringen i Falkträsket som är en stadsnära utomhusklippa för bl. a. ungdomarna som idag inte kan ta sig
själva till de klippor som ligger på bilavstånd.
Att iordningställa en central grillplats på Falkbergets topp så att det inte eldas var som helst på berget/klippan.
Att iordningställa en Via Ferrata för säkrare access nedför och uppför berget (Via Ferrata är en klätter/vandringsled i brant terräng
vars framkomlighet underlättats genom dragning av vajer)
Att sätta upp räcke/räcken där det krävs för säkrare access till de olika toppankarna.
Målgrupper
Först och främst de barn och ungdomar som vill lära sig klättra på klippa utomhus. Men även alla andra som vill prova på att
klättra utomhus under mer ordnade former.
Nyttoaspekt
Att klättra utomhus ger en ny dimension till vad klättring är i grund och botten.
Att se klättringen ur ett helhetsperspektiv där klättrandet är en del av hela friluftsupplevelsen.
Att barnen och ungdomarna får lära sig mer om den Svenska naturen och vilka möjligheter den har att ge. Lära sig att
Allemansrätten är en tillgång men också samtidigt ett ansvar. Att Allemansrätten är en rättighet med ansvar.
Organisation
Föreningen kommer i samråd med markägare och Skellefteå Fritid utforma en handlingsplan för hur området får nyttjas för allas
bästa.
Innan montering av bultar mm så ska området rekas i samråd så handlingsplanen med innefattande proriteringlista kan framtas.
Tidsschema
Maj 2013 – sep 2013. Montering och arbetet utförs utifrån en prioriterad ordning som lämpar sig bäst för området och hur det ska
nyttjas under sommaren 2013.
Budget
Utöver det material och köpta tjänster för monteringen av topprepsankare och bultar på klippan så kommer det att göras många
ideella timmar.

Förväntade effekter

Fler kommer våga sig ut till klippan när det är lättare att ta sig dit samt att det kommer finnas
färdigställda leder.
Det kommer bli en populär plats för de som ännu inte kräver så avancerad klättring. Även
de som inte klättrar kommer få en fin upplevelse av att komma dit, titta på sina barn och
kanske grilla lite.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Antal

à pris

Totalt

Grillplats
Komplett med eldstad, vindskydd och bänkar

1

Övrigt material
Toppankare
Bultar
Via Ferrata (vajerled)
Räcke för säker access
Hyra bergborrmaskin (320 kr/dygn)
Div annat material (stålborstar, borrar, stegar)
Anvisningsmaterial, infotavlor

24
52
1
1
10
1
1

Transporter
Kostnad för transporter (15 dgr)

15

600

Köpta tjänster
Montering av Topprepsankare (tjänsten köps externt)
Montering av bultar (tjänsten köps externt)

24
52

400 9600
400 20800

20000

20000

360
8640
81
4212
7000
7000
4000
4000
320
3200
5000
5000
5000
5000

9000

Summa

96 452
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Ideella förutom köpta tjänster

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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