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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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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.

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

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Svenska Kryssarklubben
	Projektnr: U 14
	Projektnamn: Mot nya färdmål
	Projektstart årmån: 2014-01-01
	Projektslut årmån: 2014-12-31
	Projektets totala budget kr: 130 000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 130 000 kr            2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen, 1000 timmar ideellt arbete
	Belopp kr: 0
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Hans Norman
	Telefon dagtid: 018-425785
	Syfte med hela projektet sammanfattning: En viktig förutsättning för en del av det moderna båt- och friluftsIivet är att upptäcka nya turist- och besöksplatser. Många områden blir sevärdheter genom historiska händelser och de intressanta lämningar eller byggnader som finns i anslutning till dessa. Projektet går ut på att i bokform berätta hur båtlivet utvecklades i Mälaren och framförallt i Uppsalaregionen. Uppsalakretsen som bildades 75 år sedan avser att med exempel från eskaderseglingar dokumentera och informera om platser och sevärdheter i Mälaren, runt våra kuster samt i skärgårdsområdena österut till Finska viken. Syftet med projektet är alltså att inte bara att informera medlemmar och en större allmänhet om hur båtlivet utvecklades i regionen utan också att genom exempel på besöksmål locka nya besökare.  
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: På de uppländska vattenvägarna har sjöfarten haft stor betydelse sedan urminnes tid. Det landskap som framträdde genom landhöjningen erbjöd en mängd vattenleder, både ut mot havet och mot det som skulle bli Mälarens insjövatten. I Vendel, Valsgärde och Gamla Uppsala vittnar fynden om livliga sjöförbindelser vad gäller handel och krigståg. Längs vattenvägarna utrustade Sveakungarnas ledungsflottor. Från 1600-talet kan man få en någorlunda klar bild av sjöfarten på övre Mälaren och Uppsala. Då hade ett organiserat skepparskrå bildats och Olof Rudbeck d ä började med regelbunden posttrafik, som också innebar persontransporter. I boken ska den sjöfart skildras som gick med segel, men som efterhand, bl a genom initiativ av Samuel Owens, ersattes med ångbåtstrafik. Denna fick sin storhetsperiod under 1800-talet fram till järnvägens genombrott. Båttrafik på Uppsala med transport av spannmål fortsatte ända fram till 1900-talets slut.Sjösporten växte fram i Uppsala under 1800-talets sista år och blev allt mer etablerad under 1900-talets första decennier. Två föreningar bildades för dem som seglade, två för kanotsport och en för dem som hade motorbåt. Utvecklingen relateras till vad som hände i övriga Sverige och Norden, där det noteras att Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSS), ett av världens äldsta, bildades redan 1830.Det tilltagande intresset för långfärdssegling i Uppsalaregionen ledde till kontakter med Svenska Kryssarklubben (SXK), bildad 1923 genom initiativ bl a av den legendariske lektor Sven Grenander. Dess syfte var ”att väcka och stärka hågen för långfärder till sjöss”. Genom några entusiasters initiativ bildades Uppsalakretsen av SXK vid ett möte på Stadshotellet i Uppsala hösten 1938.Detta år framstår som särskilt mörkt i Europas historia med de grymheter som skedde i Hitlertyskland och Sovjet – en stark kontrast till den idyll som karaktäriserade Per Albin Hanssons Folkhemssverige. Vi skildrar hur Uppsalakretsens verksamhet, trots uppkommen kristid, beredskapstjänst och engagemang för Finland, kunde fortgå i någorlunda planerade former. Man slöt upp vid de aktiviteter som bjöds och de regelbundna utfärderna gjordes med gengasbuss. Verksamheten beskrivs fram till våra dagar där uppsalaborna gjorde allt längre färder mot Åland, Finland och Ryssland.Boken får en förteckning över olika kategorier hamnar i Mälaren, lämpliga för fritidsbåtar samt ger tips om färdmål av historiskt intresse längs ostkustens skärgårdar och i de åländska och finska skärgårdsområdena. Bildmaterialet består dels av egna foton, kartor och diagram, dels bilder av fartyg, sjöliv och miljöer (bl a äldre teckningar och målningar i färg av slott och herresäten) runt Mälaren samt bilder från intressanta mål för båtfärder i de svenska och finska skärgårdsområdena (exempelvis från Kökar, Åbo, Tallinn, Sveaborg och S:t Petersburg).
	Förväntade effekter: Boken förväntas sprida information om sjöfartens och sjösportlivets historiska bakgrund i Uppsalaregionen och övriga Mälaren samt ge båtfarare och andra intresserade kunskap om hamnar och intressanta besöksmål i Mälaren samt i österled ända till S:t Petersburg. Boken kommer att spridas till medlemmar i Uppsalakretsen, till utvalda föreningar, till bibliotek runt om landet och till gästhamnar i regionen.Som ett resultat av bokens spridning kommer även föreläsningar att genomföras i samarbete med båtklubbar och föreningar.   
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Alla förberedelser samt research och layout utförs av kretsens egna medlemmar. Boken blir på ca 175 sidor. Upplagan beräknas till 1000 ex.Redaktionskostnader                                                                                           20 000 krTryckning                                                                                                             80 000 krBildmaterial                                                                                                          10 000 krDistribution                                                                                                           20 000 kr 
	Summa: 130 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 1000 timmar
	àpris: ideellt arbete
	Epostadress: hans.norman@hist.uu.se
	Mobiltelefon: 0736-270128


