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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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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

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Gör så här:
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 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”!
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	Namn: Svenska Islandshästförbundet
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Landsmöte, Islandshäst i skog och mark
	Projektstart årmån: 2016/januari 
	Projektslut årmån: 2018/december
	Projektets totala budget kr: 765  000 
	Belopp kr Avser bidragsår: 255 000
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 255 000
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 255 000
	Namn_2: Till SIF anslutna lokalföreningar .
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jan Ljungholm
	Epostadress: ljungholm.jan@gmail.com
	Telefon dagtid: 
	Mobiltelefon: +46 708 99 23 80
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Svenska Islandshästförbundet (SIF) har för närvarande runt 6500 medlemmar. fördelade över hela Sverige. Cirka 25% av våra medlemmar ägnar sig åt tävlingsverksamhet på olika nivåer. Övriga 75% bedriver olika former av friluftsverksamhet med sina hästar. Tävlingsryttarna rider även de större delen av tiden i skog och mark. De medlemmar som inte tävlar har framfört önskemål att SIF skall arrangera fler aktiviteter för dem. Vi har genom åren diskuterat olika modeller för hur detta skall fungera. 1.Vi vill arrangera ett årligen återkommande"Landsmöte" för alla åldrar.Där kommer vi till exempel att ha aktiviteter såsom*Föredrag om hästen i naturen och Allemansrätten.*Långritter*Ridkurser med instruktörer som tänker på hästens hållbarhet och ryttarens säkerhet.*Första hjälpen kurs/HLR.*Socialt umgänge mellan folk från olika delar av Sverige.*Utbildning i vad häst och ryttare behöver för att genomföra långritter.*tappskokurs*Hästens behov och hälsa/friskvård för häst.*Hästen i trafiken vid ridning och transport.*2 Vi vill tillsätta en projektgrupp på cirka 5 personer som sammanställer ett digitalt prospekt med befintliga ridleder i Sverige. Där skall också finnas aktuella register med övernattningsställen och kontaktpersoner i olika landsdelar. 3 Vi vill stärka kontakterna mellan medlemmar i olika regioner. Detta skall ske genom att klubbarna samarbetar med gemensamma projekt. Planerat pilotprojekt.Föreningen Bifrost i området kring Kiruna och Gällivare och föreningen Falki runt Falkenberg har planerat ett samarbetsprojekt.Ett antal medlemmar från Halland åker till Norrland för att rida vid Kebbenekajse, åka pulka efter renar och hundspann samt njuta av den fantastiska fjällvärlden.Under våren åker sedan ett antal personer från Norrland för att uppleva våren i Halland. Vi rider i de vackra bokskogarna och på de halländska stränderna. Vi umgås och knyter kontakter.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Nu vill vi gå från ord till handling. Vi vill ge merparten av våra medlemmar en anledning att fortsätta sitt medlemskap och visa att vi inte bara värnar om tävlingsryttarna. SIF skall vara ett förbund som erbjuder alla sina medlemmar aktiviteter som de kan se fram emot.Vi har fyra planerade projekt, som alla för oss känns lika viktiga. Den gemensamma nämnaren emellan projekten är att de riktar sig till de ryttare som rider i det fria. Vi vill öka deras kompetens och kunskap om de förordningar som gäller . Vi vill också ge dem en bättre kunskap om hästens behov . I Sverige finns cirka 70 ,av SIF auktoriserade turridningsföretag. De flesta av dessa erbjuder uteritter. Många av dem tar emot mellan 1000 och 2000 ryttare per år. Vi vill erbjuda dessa företagare kompetensutveckling genom årligen förekommande seminarier.
	Förväntade effekter: Våra medlemmar rider ofta i sin närmiljö med ett begränsat antal medryttare. Både hästar och ryttare behöver omväxling och blir berikade av nya kontakter och nya miljöer. Till skillnad mot andra hästraser rids våra islandshästar i större utsträckning i skog och mark och mindre på ridbanor och i ridhus.
Målet med våra projekt är att öka kunskapen och tillgängligheten för fritidsryttarna.
Över hela Sverige bedrivs turridningsverksamhet av olika företag. Det blir lätt konflikter med markägare ,vilket är tråkigt, eftersom denna verksamhet ger många ,som sällan är ute, möjlighet att uppleva naturen på ett annorlunda vis.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Anläggningshyra  20 000 krBoende  50 000 krInstruktörer  60 000 krFöreläsare  25 000 krStallplatser/hagar  10 000 krFörplägnad  15 000 krFunktionärer  25 000 krHästhyra  30 000 krMarknadsföring  20 000 kr
	Summa: 255 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 


