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Svenskt Friluftsliv

Bうtens dag ar ett unikt samarbete me‖an detidee‖ a batlivet och den konlmersie‖ a
batbranschen och ska skapa intresse att prOva pa batliveti grupper som traditione‖ t inte

utOvar bう Jiv Prolektet handlar Om att bygga upp en organisation och en struktur som kan

ateranvandas vatte ari minstfem ar framover

Pd minst 25 platser i landet ska vi bygga upp en organisation for och anordna "prova pA
dagar''dar bade batklubbar och de kommersie‖ a batforetagen ёppnar upp sina
anlaggningar for attiata vem som heist prOva pa batlivet gratis

Bat‖v arinte en monoku!tur utan bestar av OtrO‖ gt manga fOrmer,Det kan vara segling.
motorbat,vattensporter,paddling i a‖ a former,sportFske e‖ er kanske bara glida med lotte

utfor en alv

Batens dag Ska arbeta br att na nya gmpperfor attframla integration och iamslaildhet:

ldag ar batlivet dominerat av svenska man i ovre rnedeiうldem
Batllv haringa beoFan`ningar Oё h d01■ lnS ё●bぅ t fO「 10可ё typ av manhlska ooh inriktning:

FO「 prO19К19t,99nomO「 ande 09い Ovo「 vita tam ool spriO,1,fOrmolo,pう 19口 ollKa,praК
och identinera natverk och kommunikationsvagart‖ l dessa nya grupper,fOr att sprida

infol口 lation pa ett tydligt och inbiudande satt.

∨i behOver aktivera och utbllda minst 30 bう tklubbaF OCh fOretag attta emot besOkarna pう ett

bra och kompetent satt utifran gasterna。 lika behov

∨i behOver utb‖ da a‖ abうf6rare/instrukt6rer och ta fram en dagsplan f6r att kvalitetssakra

genomfOrandet och sakersta‖ a en hog sakerhet efterson1 9asterna helst ska sakna tidigare

baterfarenhet instruktOrsutO“ dning planeras genOmfo「as webbaserat pga den planerade,
sto「a geogranska sprldningen pa deltagande anlaggningar
Efterat bor prolektet utvarderas mOt de!tagarna fOr att dra iardomar Om hur viska na nya
grupper och hur batiiv sku‖ e kunna verka som en vag forintegration

Rヽ Alnt.lde efrektcr

Stort intresse fO「 batliv som fr‖ uftsaktivitet b!and,ya gⅣ pporav man■ ,oК o「 :

Genomfort tttens dag pa minst 25 platserarligen.

Lockat minst 300 personer att prova bう‖ivet under en dag i n■ 9on fbrrn:

Byggt upp en organisation kFing arrangomanget som sakerSta‖ oF fortleViad ino前

organisationernas ordilarje verksamhet.
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345 000 kr

Ca. 1280 timmar (inkl. soc. avgifter) 357 kr
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llall ni ansOkcr om bidlag FOr■ra pmjckt mistc ni sila i dcnll.l bhnkct cclkbamhctsbidrag)cn gangぉ r,jc prOlckt
COr si llar:

l Nttr ni、■tiおおta blanketten spamr ni“ n med ett unikt rlnamn pa er urddisk

2B61a seと m Om och,■ i de tta uppglfterua for nista pnekt och dlDp ttdan den blallketten tlllett unikt ananm

pa cr hirddsk

3 Foおhtt sedan enligt punkt l och 2 tills ni■ ilti och spant blanketterお rde p● ekt ni S6ker bidrag for

OBS!G16m intc att undcltcckna Och posta ctt pappcrsOllginal av blallkcttcn''Samnlanstallning'':

tERr.sd[IlrEls'arDa]6ra?dEi?) 1,Etm,nfttsftdTe hlr1tuIy.snn dant tf.ndinrle,ob :ooe)

LV PERSONALKOSrNADER(ANGE HUR N10VAN HAR BERAKNAT PERSONALKOSrNADLRNA)
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