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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

du
pl

ic
er

a.
nu

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 Orienteringsförbundet
	Projektnr: 
	Projektnamn: Motionsorientering för alla
	Projektstart årmån: 2015/januari
	Projektslut årmån: 2016/december
	Projektets totala budget kr: 1 000 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 500 000 kronor     2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 500 000 kronor     2016
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Niklas Wrane
	Telefon dagtid: 010-4765367
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att skapa ett helhetskoncept för svensk orienterings motionsaktiviteter. Att engagera föreningar över hela landet att antingen starta igång med nya motionsaktiviteter, eller utveckla redan befintliga, så att dessa aktiviteter attraherar fler friluftsintresserade människor att söka sig ut i naturen, samtidigt som aktiviteterna fortsatt kan tillhöra föreningens ordinarie verksamhet och i sin tur fungera som ett naturligt inslag i idrottslärarens kart- och orienteringsundervisning.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svensk orientering erbjuder ett antal olika motionsaktiviteter. Två av dessa, Naturpasset och Motionsorientering, drivs av Svenska Orienteringsförbundet med föreningarna som arrangörer.Naturpasset utvecklades 1998 som en fortsättning på Trimorientering och är ett naturligt första steg att prova på orientering. Kartan är deltagarens "pass" till naturen. I drygt 400 områden runt om i Sverige finns det under sommarhalvåret enkla kontroller som kan besökas av vem som helst, när som helst och utan tidtagning. Förutom rolig hjärnaktivitet kommer deltagaren ut i naturen, får frisk luft och motion, vilket bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.Motionsorientering är en eventbaserad aktivitet som startade upp 2011 som en utveckling av Naturpasset. Under enkla former erbjuds orienteringsbanor på olika nivåer och med olika längd, med eller utan tidtagning. Vid varje aktivitetstillfälle finns instruktörer som hjälper ovana att komma igång.Projektpengar har sökts hos Riksidrottsförbundet för ”Börja orientera”, ett koncept där förbundet tillsammans med föreningarna har fokus på att tillgängliggöra och marknadsföra Naturpasset, Motionsorientering, kartor och tillfällen i klubben för nya att prova på orientering.Som en förstärkning till ”Börja orientera” vill vi nu utveckla ett koncept som vi kallar ”Motionsorientering för alla”.Projektet har fokus på att utveckla själva innehållet i det som erbjuds till de natur- och friluftsintresserade:1. Att erbjuda ett koncept med en röd tråd genom svensk orienterings befintliga motionsaktiviteter så att dessa utvecklas till en helhet. Konceptets syfte ska motivera arrangörsföreningarna runt om i landet att vilja erbjuda motionsaktiviteter som i första hand attraherar friluftsintresserade utanför klubben, men samtidigt låta aktiviteterna ingå i den ordinarie klubbverksamheten för att på så sätt etablera långsiktighet och varaktighet.2. Att kartlägga och identifiera framgångsrecept bland befintliga arrangörsföreningar – vad är hemligheten för att attrahera de natur- och friluftsintresserade motionärerna utanför klubben? Att intervjua dessa – varför är du med och varför attraheras du av motionsaktiviteten, trots att du inte är med i en förening? I kartläggningsarbetet ingår också att identifiera föreningar som med sin ordinarie verksamhet framgångsrikt etablerat ett samarbete med idrottslärare i sin kart- och orienteringsundervisning.3. Att möta, utbilda och engagera fler föreningar att starta igång eller utveckla sin redan befintliga motionsverksamhet inom ramen för det nya konceptet.4. Att på ett naturligt sätt utveckla befintliga motionsaktiviteter mot de fantastiska teknikmöjligheter orientering erbjuder idag. Det innebär till exempel att motionsdeltagarna i sin mobil ska kunna se sin GPS-position på en karta om så önskas. Det sänker tröskeln att förstå idrotten orientering och ökar möjligheterna för fler att våga sig ut i naturen på egen hand – och inte bara de redan natur- och friluftsfrälsta utan också nya målgrupper som idag aldrig skulle kunna tänka sig att ge sig ut i naturen med en karta.5. Att följa upp och utvärdera konceptet för att på så sätt kunna sprida det vidare än mer framgångsrikt följande år.
	Förväntade effekter: Att fler föreningar startar igång eller utvecklar sin redan befintliga motionsverksamhet inom ramen för det nya konceptet, vilket bidrar till ett ökat friluftsliv i naturnära områden.Att de motionsaktiviteter som erbjuds i första hand vänder sig till människor utanför klubbverksamheten, men att de samtidigt kan användas i den ordinarie klubbverksamheten och vara attraktiva för etablerade medlemmar. Att motionsaktiviteterna ligger i teknikens framkant och inte bara attraherar de redan natur- och friluftsintresserade utan också människor som idag aldrig skulle kunna tänka sig att ge sig ut i naturen med en karta.Att vuxna, barn och ungdomar känner en trygghet i att röra sig i skog och mark med karta (i papper eller i mobilen) och kompass.Att motionsaktiviteterna är heltäckande över landet såtillvida att de alltid finns på ett rimligt avstånd, oavsett var i landet man bor.  
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: - Projektledare på halvtid                                                                                   250 000(inklusive projektledning, framtagande av helhetskoncept och syfte, identifiering av framgångsrika arrangörsföreningar, planering och genomförande av intervjuer, tid för möten och utbildning av föreningar, samt uppföljning och utvärdering) - Kostnader för utveckling av befintliga motionsaktiviteter                                  50 000- Utveckling av GPS-teknik i befintliga motionsaktiviteter                                   50 000- Inspirationsmöten med föreningarna, inklusive utbildning                               150 000
	Summa: 500 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 900
	àpris: 275
	Epostadress: niklas.wrane@orientering.se
	Mobiltelefon: 010-4765367


