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Sponsorer berdknas till ett v6rde av 40000⌒
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kr

Peter Karlsson

0854585960

peter@batunionen. com

0727485961

Minska antalet omkomna i sjoar, hav och vattendrag.
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genom f6ra ndet

SVenska Batunionen sOК er praektmedelfor att kunna fortslla prOlektet sOm Starta09 2015,
men pa nya p:atser och i stOrre omfattning

2015 9enomfOrde Svenska Batunionen,SBU en lytvastkampanl besttende av fyra olika
delar fOr att skapa intresse foch skapa diskussion kring lytvastanvandandetinom batlivet

Ett affischmaterial
och distribuerades

bestaende av fyra o‖ ka amscher med lytvasln‖ ktat budskap togs fram

⌒

t‖ la‖a SBUs ca 900 batklubbari hela landet
En tav!ing b!and batklubbarna ut:ystes fOr att skapa intressetfor att satta upp och ans:a

amscherna Den klubb som dokumenterade lest p:atser rned uppsatta attscher pa bi!d vann
tdvlingen.
Ett samarbete med SR P4 Stockholm skapades med namnet Kapten VastsOm b:ev ett
radioprogram som sandes i P4 Stockholrn varle dag rnellan kl.1210… 13:40 under perloden
6-10 juli Programmet varinriktat pa attlocka manniskor uti skargarden och oka intresset
for bitlivet Programledare var den kande radiOprof‖ en Lasse Persson ti‖ sammans rned
Peter Kar:sson fran sBu Programmet sandes varle dag fran o‖ ka platseri Stockholms
skargard Och manga。 lika proller mё dverkade sOm oOSter l ёtt kampanltan anOrdnados
tavlingar Och mannisK9r s9甲 saknoo9 flytVlot Кundoい o甲lo 9o,y,9rat● :

En facebooksida startades under namnet Kapten∨ast sOm spred budskapeti social medier
lnfё r 2016 vili vi utoka prolektett‖ 1 ler platser och iangre tid Sveriges Radio arintresserade

av att utё ka sandningsomrう det och omfanget av programmet
∨iv‖l bes6ka platseF dar Vi kan mota nya grupper av manniskOrfoF att Sprida kunskap om

nyttan av lytvastanvandande i vattennara miり oer Och visa pa bう divet som en m可 lig

friluftsak‖ viteti

2015 var prolektet geogralskt begransat l‖ stockhoirns skargard och med ett re!ativt!len

arOetsbo「da och en he!delideell arbete,P「 oleК tet nck ocК sa en de:sponsring iform av lan
av bat och 1 50 st lytvastar att dela ut

Att gora om och utoka projektet 2016 infattar en professionalisering av material, mer logistik
octr resor samt h6gre personalkostnader

Fler manniskor blr intressettde av att uppl19К o К●§terl S10o「 99い vう,Skargard,「
Fler lytvastanvandare

Fdrre omkomna i hav, sjoar och vattendrag.
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Svenskt Friluftsliv

⌒

Se bifogat excelldokument

138 000 kr

⌒

Ca. 308 timmar (lnkl. soc.avg.) 357 kr
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