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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: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Klassdraget
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2017/12
	Projektets totala budget kr: 1 375 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 375 000                2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: ca 1 410 000 kr     2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: ca 1 450 000 kr      2019
	Namn_2: 
	Organisation: Svensk Sportfiskehandel (branschorganisation)
	Belopp kr: Bidrag till inköp av utrustning
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Oscar Trowald
	Telefon dagtid: 073-3241341
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med Klassdraget är att erbjuda svenska skolklasser en unik möjlighet att komma ut i naturen för en skoldag fylld av rogivande friluftsliv och spännande fiske.  Upplägget är enkelt och mycket väl beprövat: Ute vid vattenbrynet eller på isen leds fiskeaktiviteterna av ideella ledare från den lokala sportfiskeklubben. Barnen ges under dagen en lustfylld möjlighet att lära allemansrätt och fiskekologi i praktiken samtidigt som de får chansen att upptäcka ett nytt intresse med potential att ge många fina framtida upplevelser i naturen.  Efter aktiviteten behåller också barnen sina mete- eller pimpelspön - en slags praktisk slutlänk med syfte att ytterligare stimulera till nya fiskeäventyr. Läraren erhåller ett samlat inspirationsmaterial som skapar goda förutsättningar till att omsätta dagens lärdomar och upplevelser i nya givande diskussioner i klassrummet. Klubben i sin tur erhåller en symbolisk ersättning för sitt engagemang - pengar som kan investeras i den egna ungdomsverksamheten.Från 2014 har projektet växlats upp i hög takt och 2016 års projekt - med 12 500 fiskande (ser ut att nås under första halvan av oktober) - måste beskrivas som en ny succé för Klassdraget. Vår ambition är alltjämt att fortsätta växla upp projektet under kommande år med stöd av Svenskt Friluftsliv. Klassdraget är en högkvalitativ verksamhet som framgångarna till trots ännu inte på långa vägar har nått sin fulla potential. Kvantitativt innebär detta för 2017 ett mål om 13 500 fiskande barn , dvs en ökning med ytterligare 1 000 fiskande barn. På ett par års sikt ser vi fortfarande att Klassdraget kan växa organiskt till 20 000 deltagande barn per år.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundSportfiskarna har sedan 2007 drivit satsningen Klassdraget (med varierande intensitet) i syfte att introducera fiske och friluftsliv för skolbarn genom praktiskt fiske på skoltid. En lång rad lokala fiskeföreningar runt om i landet har sedan dess genomfört cirka 3 000 enskilda aktiviteter med mer än 80 000 svenska skolbarn.Projektåret 2016 har inneburit en fortsatt framgång. Även i år har förbundet satsat uteslutande på marknadsföring inom förbundets egna kanaler och gentemot de många pedagoger som vi numera har etablerat i vårt nätverk. Genom detta kostnadseffektiva tillvägagångssätt har nära 100 nya skolor provat på Klassdraget under året.Förutom att Klassdraget är ett lyckat projekt sett till en ambitiös kvantitativ målbild innebär dess facit också ett i allra högsta grad substantiellt kvalitativt tillskott i det strävsamma arbetet mot det av riksdagen antagna friluftslivspolitiska målet om ett "rikare friluftsliv i skolan".Här är det även detta år viktigt att poängtera hur Klassdraget tillför en mycket praktisk och inspirerande dimension sett i relation till fortbildningen "Mer friluftsliv i skolan", som sedan 4 år har finansierats av Svenskt Friluftsliv. Genom att sprida kunskapen om Klassdraget vid fortbildningstillfällena presenteras ett färdigt upplägg (handfast också genom inspirationsmaterialet "Klassdraget"), vilket erbjuder engagerade kursdeltagare ett lustfyllt koncept som kraftigt minskar trösklarna för att ta ut sina elever i naturen - en perfekt väg för pedagogerna att omsätta nyvunna idéer och färdigheter i praktiken! Ovan skisserade synergieffekt har också gett tydliga avtryck, något som verkligen är värt att extra betona. Inte bara är projekten framgångsrika i sig - de ger också varandra en påtaglig styrka. Nära 50 stycken av de ny skolorna i Klassdraget 2016 har tillkommit via fortbildade pedagoger. Genom att ge de fortbildade pedagogerna en  "licens" att genomföra klassdrag utan hjälp av en förening, har vi också överkommit tröskeln att nå orter utan förbundsanslutna klubbar. Vi har också fått lärare till fortbildningarna just genom deras vilja att kunna genomföra Klassdraget på deras ofta klubblösa ort. Detta har sammantaget också bidragit till att projektets underfinansiering 2016 till viss del har kunnat lösas genom att inga bidrag har betalats ut i de fall då ingen klubb är inblandad. Klassdragets är ett väl inarbetat och kostnadseffektivt projekt (vilket gör att kostnaden per deltagande barn är mycket låg). Trots att antalet skol- och klubbkontaktar har flerfaldigats och inköp och administrationen av utskicken ökat kraftigt under senaste två åren, har projektets totalkostnaden inte blivit märkbart högre. 2017 satsar vi på ännu fler genomförandepunkter, bl.a. kopplade till förnyelse av infomaterial. Inköpen av spön fortsätter också att öka i kostnad följd av ökade volymer och hög dollarkurs. I år satsar vi även på en meter längre mestpön (4 m) för att gå våra klubbars önskemål till mötes, en åtgärd som även gör materialkostnaden dyrare. Sammantaget är ansökt budget mer pressad än någonsin tidigare.ProjektmålVi har som mål att under 2017 ta ut sammanlagt 13 500 skolbarn på praktiskt fiske och friluftsliv.MålgruppProjektet vänder sig i första hand till barn i grundskolans sex första år. GenomförandeKlassdraget har som nämnts ett väl upparbetat och kostnadseffektivt projektupplägg. Sportfiskarna marknadsför Klassdraget i klubbutskick, via pedagogfortbildningar, mässor och på Sportfiskarnas webb samt i Sveriges största fisketidning Svenskt Fiske. Intresserade skolor och fiskeföreningar gör sedan en gemensam ansökan hos Sportfiskarna om att genomföra ett Klassdrag. Material bestående av en klassuppsättning kompletta metspön alt. pimpelspön, tryckt informationsmaterial och dvd:er, skickas till fiskeföreningen eller skolan vartefter aktivitetsdagen äger rum. Under själva genomförandet fiskar sedan en skolklass under ledning av en företrädare från lokalföreningen eller av en fortbildad pedagog. Dagen innehåller också information kring viktiga kunskapsområden som fiskekologi, vattenvård, säkerhet och allemansrätt. Vissa föreningar gör också besök i skolorna innan aktiviteterna för att förbereda barnen i liknande frågor. Efter genomförd aktivitet redovisar fiskeföreningen eller pedagogen arbetet för Sportfiskarna som därefter betalar ut den symboliska ersättningen till lokalföreningen. Den utrustning som köps in inom projektet överlämnas till eleverna efter genomfört klassdrag. På det viset får eleverna den utrustning som behövs för att fortsätta sitt fiske på egen hand. Konkreta genomförandepunkter i projektet är:1. Inköp av mete- och pimpelutrustning (här finns fördelaktigt samarbete med branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel)2. Nytryck av informationsmaterial3. Översyn av inspirationsmaterial och skolmaterialet Följ med på fiske4. Löpande informationsinsatser om projektet gentemot skolor och fiskeklubbar5. Löpande utskick av material6. Löpande samordning av projektet, bla besök vid aktiviteter, kommunikation, bidragshantering, uppföljning/utvärderingSportfiskarna har sedan fler år ett samarbete med branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel (tidigare SPOFA) vad gäller inköp av fiskeutrustning inom projektet. Samarbetet har fungerat mycket bra och resulterat i att fler barn kan få tillgång till utrustning av god kvalitet på fiskedagen samt möjlighet att behålla spöna efter fiskedagens slut. Detta borgar för långt fler fisketimmar för eleverna tillsammans med familjen och kompisarna.
	Förväntade effekter: Den långsiktiga effekten av projektet är att deltagande skolbarn får en vidgad förståelse kring fiskekologi, fiskeregler och allemansrätt genom att under ledning av engagerade och kunniga sportfiskare och pedagoger få pröva på praktiskt fiske på skoltid. För många deltagande skolbarn blir en fiskeutflykt i Klassdraget det första riktiga mötet med fiske och svensk natur. Preliminär forskning pekar i detta sammanhang mot att barn som deltagit i Klassdraget har ett större intresse för naturen än barn som inte har deltagit - dessutom ett intresse med en varaktighet som sträcker sig längre än 2,5 år. Till yttermera visar sig detta intresse vara extra starkt hos flickor, en noterbar upplysning med tanke på att sportfiske traditionellt varit en mansdominerad sysselsättning.Erhållen kunskap och intresse för fiske, natur och friluftsliv ökar sannolikt på sikt också viljan att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer. Det är viktiga aspekter om vi menar allvar med att på sikt uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Projektet ger också uppfyllandevägar mot flera av de friluftspolitiska mål som riksdagen beslutat, särskilt målen om ett rikt friluftsliv i skolan, ett starkt engagemang och samverkan, målet om allemansrätten samt det om friluftsliv för god folkhälsa.En möjlig långsiktig effekt är att lärare och skolledning generellt i och med en satsning som Klassdraget ser friluftsaktiviteter som viktiga inslag i den ordinarie skolverksamheten. Sportfiskarna har uppmärksammat att friluftsliv inte i en tillräcklig grad prioriteras i skolan, något en satsning som Klassdraget kan hjälpa till att ändra på.Avslutningsvis bör också nämnas att Klassdraget på allt fler håll i landet blir nyanlända barns första möte med svensk natur och med svenska vatten. För många av våra föreningar på mindre orter har dessa tillfällen blivit en viktig del i välkomnandet av nya invånare. Det finns knappast anledning att underskatta mervärdena av dessa möten kring en enkel, naturnära, lokalorienterande och nära på allmännkulturell aktivitet som fiske faktiskt är.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning 11 månader inkl avtalsförsäkringar                                            475 000Indirekt kostnad för ovan, ca                                                                              120 000Inköp av fiskeutrustning samt frakter och lagerhållning                                     395 000       Framtagande av infomaterial                                                                               15 000              Bidrag till ideella fiskeklubbar                                                                             350 000Resor                                                                                                                    20 000Indirekt kostnad: Kostnad som förbundet har i sin ordinarie verksamhet och som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till projektet, men som ändå är väsentlig för projektets genomförande.
	Summa: 1 375 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 1320 (sammanlagt 11 månaders arbete)
	àpris: ca 360 kr
	Epostadress: oscar.trowald@sportfiskarna.se
	Mobiltelefon: 


