1 (2)

Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Svenska Frisksportförbundet (SFF)
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

1 000 000

2014

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Kerstin Lindström

kerstin.lindstrom@frisksport.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0738143950

0738143950

vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Utbildningar inom frisluftsliv för ungdomar och ledare.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Frisksportförbundet är en hälsoorganisation mot alkohol & andra droger. Förbundet
bildades 1935 och har 7000 medlemmar, varav drygt 3500 är barn och ungdomar, fördelade på
ett 60-tal klubbar. Förbundet förs framåt av dess förbundsstyrelse tillsammans med en anställd
kanslist. SFF arbetar för en bättre folkhälsa genom motion, friluftsliv, gemenskap, bra kost och
avstånd till alkohol och andra droger. Friluftsliv är en stor del av förbundets verksamhet och har
viktiga kopplingar till vår ideologi. I vårt förbundsprogram står det tydligt:
“Att komma ut och röra på sig är ett av de bästa sätten att rensa huvudet och koppla av friluftslivet är därför en viktig del av frisksporten. /.../ Stillsamma skogspromenader, en löprunda,
orientering, paddling, långfärdsskridskor, skidor, eller spännande sporter som klättring och
forspaddling - Avkoppling eller adrenalin.“
Frisksport erbjuder inte bara friluftsliv för alla åldrar i en skön gemenskap, utan ger också
möjlighet till en helt drogfri verksamhet. SFF anser att god hälsa och alkohol inte hör ihop och
därför är alla våra aktiviteter fria från alkohol och andra droger. I samhällets allt mer stressiga
vardag är det viktigt att komma ut i naturen, känna gemenskap och värna om sin hälsa, vilket
verksamheten syftar till.
En av förbundets årliga höjdpunkter är forshelgen i Björbo. Där får man prova på forskajak med
kunniga instruktörer och ränna ner för forsen i gummibåtar. Vi anordnar havs- och
skärgårdspaddling varje år, nu senast i S:t Annas skärgård. Under vinterhalvåret arrangerar vi
en fjällvecka uppe i Härjedalen/Jämtland, där både skidåkning och föreläsningar står på
programmet. Även en skidresa till Branäs genomförs under vintern där medlemmar i alla åldrar
utövar både slalom- och längdskidåkning.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

På alla ledarutbildningar förbundet anordnar utbildas ledarna inom friluftsliv för att det ska
vara en naturlig del i hela förbundet och genom ledarna säkerhetsställa att friluftslivet sprids
och underhålls inom förbundet. Förbundet anordnar även specifika ledarutbildningar inom
friluftsliv. Ett exempel “Friluftsliv & överlevnad” som innehåller väldigt många olika aspekter
av friluftsliv, bland annat får deltagarna ta sig upp ur isvak, göra upp eld och sova utomhus i
kallt klimat. På dessa ledarutbildningar arrangeras frekvent också klätterutbildningar. Alla
dessa utbildningar syftar till att utöka och utveckla respektive verksamhet inom förbundet,
ute i klubbar och distrikt, för att på sikt förbättra och fortsätta stärka vår
friluftslivsverksamhet.
På vårt årliga riksläger sker boendet i tält med aktiviteter som tipspromenader, fotostigar
och såklart en väldig massa idrottspass. Det hålls föreläsningar med varierande teman där
friluftslivet alltid finns representerat i någon utav dem. Veckan fylls också av utflykter och
vandringar. En populär programpunkt är Äventuren, en pulshöjande blandning av
orientering och kurragömma. Planen för 2014 är att anordna Äventuren i större format, en
18-timmars orienterings-kurragömma i de småländska skogarna.
Vi har dessutom en kommitté i förbundet vars uppdrag är att verka för ett rikt utbud av
friluftsaktiviteter i förbundet. De ska också underlätta för klubbarna att starta ny
friluftsverksamhet och underlätta för medlemmarna att hitta passande verksamhet med
hänsyn till nivå, tid och rum. Kommittén uppdras även att etablera friluftsverksamhet i
klubbar där detta saknas eller finns lite av.
Vi är såklart även med och stödjer ordinarie veckoverksamhet hos klubbarna ute i landet
som bland annat består av forspaddling, utom- och inomhusklättring, tipspromenader,
fotostigar, familjeutflykter, orientering och skidåkning. Ett samarbete mellan många klubbar
är Äventyrsskolan, för barn och ungdomar mellan 6 och 14 år, där man får lära sig bland
annat att paddla kanot, klättra och laga mat utomhus över öppen eld.

duplicera.nu

Det som gör att just Svenska Frisksportförbundet behövs inom friluftslivet är för att vi
erbjuder ett nyktert friluftsliv. Vi tycker att friluftsliv ska vara öppet för alla, även de som vill
eller behöver befinna sig i en nykter miljö.
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