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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

3

Ut på fjället med er!

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016/11

2017/11

2 688 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

750 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2016

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Egen finansiering från STF

1 595 000 kr

Organisation

Belopp, kr

STF Medlem Ingemund Hägg

30 % av 1 miljon kronor

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Niklas Winbom

niklas.winbom@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0727-432128

0727-432128

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet är att bygga ett helt nytt utbildningskoncept för fjällkunskap i en "ny" fjällstuga i Abisko
för ungdomar och barnfamiljer. En introduktionskurs för fjällvistelse i väglöst land där det
ges möjlighet att fritt få bo i stugan och ta del av en kurs för att på så sätt minska
osäkerheten inför sin första fjälltur. Utbildade ideella stugvärdar kommer att hålla i
utbildningen och ett intyg för genomförd kurs erhålls av deltagarna som även berättigar till
fördelaktiga förmåner för nästa fjälltur. Målet är 1000 deltagare sommaren 2017.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Nu vill vi ta Get Real vidare till nästa steg genom att skapa en plats för utbildning i
grundläggande fjällkunskap för unga vuxna och barnfamiljer. Likt tidigare två Get real- projekt
görs detta med hjälp av delfinansiering genom STF, medlem/initiativtagare Ingemund Hägg
och förhoppningsvis Svenskt Friluftsliv.
Tillsammans skapar vi en ny fjällstuga i Abiskos äldsta och historiska annex från 1907 där vi
har för avsikt att bygga upp en genuin STF Fjällstuga där det via stugvärdar och fjälledare
erbjuds utbildningar i fjällkunskap som förberedelse för premiärturen ut på fjället.
I de två Get Real-projekten som genomförts, (Läs tidigare Get Real rapporter delfinansierade
av Svenskt Friluftsliv, Get Real- 1521 dagar på fjället och Get Real- Barn i fjällmiljö) framkom
att två av de största trösklarna för att få fler ungdomar och även barnfamiljer att upptäcka
fjällen är den stora osäkerheten och kostnaden en fjällvistelse medför. Genom detta projekt
hoppas vi kunna minska dessa två trösklar och på det sättet få fler barnfamiljer och unga
vuxna att uppleva fjället med all dess natur och kultur som erbjuds.
STF Abiskojåkka Fjällstuga blir en ”ny” stuga för kurser och introduktion likt ”Fjället for
dummies”. Kurserna leds och hålls av ideellt engagerade stugvärdar och fjälledare som
vidareutbildas just för detta uppdrag. Deltagarna kommer att under ett par timmar på
eftermiddag och kväll ges en introducerande kunskap om hur det fungerar att fjällvandra längs
led, hur det fungerar på en fjällstuga, fjällstation och vilken utrustning som krävs
sommar/vinter. Vidare ges en chans att få lära sig hantera att hugga ved, såga ved, hämta
vatten, hantera slaskhink, navigera med karta och kompass samt grundläggande fjällsäkerhet.
Underlaget för detta material tas fram i samarbete med nuvarande stugvärdskurs i samarbete
med exempelvis Friluftsfrämjandet och ett studieförbund där vi bland annat kommer ta fram
förberedande Youtubefilmer. Utbildningsmaterial och videos följs upp av en vistelse i
fjällstugan med övernattning och kurs/introduktion. Efter avslutad fjällvistelse följs deltagarna
upp men enkät för att säkra att innehållet på utbildningen har vad som krävs och efterfrågas.
Allt för att minska den tidigare konstaterade ”Den stora Osäkerheten” .
Övernattningen och utbildningen är fri för unga vuxna och barnfamiljer som är medlemmar i
STF och sker under flera veckor sommaren 2017-2019 och längre fram möjligen även under
vintersäsong. Vi beräknar att cirka 1000 deltagare per sommar kommer att ges möjlighet att
gratis ta del av utbildningen, övernatta i stugan och därefter få ett intyg/märke på genomförd
utbildning som ger speciella förmåner inom STFs Fjällverksamhet.

Förväntade effekter

* 1000 personer som får en fjällupplevelse för första gången 2017
* 1000 kursdeltagare som får en ökad kunskap om hur man vistas i fjällen och därmed ges bättre
förutsättningar för en trygg och bra fjällupplevelse året 2017.
* 1000 övernattningar i en fjällstuga för dom som aldrig upplevt att bo i väglöst land
* Efter genomförd introduktionskurs och erhållet intyg kommer möjlighet till fria övernattningar
och kraftigt rabatterade övernattningar att erbjudas i dom delar av fjällkedjan dit fler borde hitta
till under sommaren. På det sättet gör vi det otillgängliga ännu mera tillgängligt för unga vuxna
och barnfamiljer
VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

3 (3)

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Budget
Renovering, bygg & inredning för STF Abiskojåkka Fjällstuga
Fritt boende & kurs 1000 st a 495

STF
STF

1 100 000
495 000

Projektering Fjällstuga, ritningar, skisser, tillstånd
Overhead- projektägare
Projektledning 60% 11 månader
Framtagande av utbildningsmaterial, filmer, kommunikationskoncept
Framtagande av fortbildning för stugvärdar för STF Fjällkunskap
Rekryteringskampanj Unga Vuxna & Barnfamiljer
Enkätverktyg & uppföljning deltagare
Rapportsammanställning
Resor
Inköp av utrusning för utbildning
Profilmaterial- kläder, skyddsutrustning, säkerhetsutrustning

50 000
70 000
328 000
175 000
65 000
120 000
15 000
30 000
20 000
140 000
80 000
Summa

2 688 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projektledning 11 månader 60%

35 000 i månaden (heltid) inkl. sociala avgifter

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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