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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

B4

Utbilda instruktörer i klubbarna

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2018/01

2020/12

753 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

243 000
250 000
260 000

2018
2019
2020

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Johanna Wernqvist

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-699 65 22

0735-411 681

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

Att öppna upp utbildningsverksamhet, utomhusklättring och klubbarrangemang för
de klubbar som inte kan/inte vågar idag.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Klätterförbundet har tagit fram en ny utbildning, Klätterledare utomhus, en norm
som utgör lägsta utbildning en arrangör av utomhusklättring bör ha. Normen togs
fram som ett svar på klubbarnas önskan att bedriva utomhusklättring på ett säkert
sätt för sina medlemmar.
Auktoriserade instruktörer utbildar klätterledare utomhus för en eller några
närliggande klippor. Vi räknar med att hinna med max 15 klubbar per år. Varje
instruktör kan hålla kursen för upp till fyra deltagare, som därefter registreras som
Klätterledare utomhus.
Två dagar går åt för den auktoriserade instruktören att planera och genomföra
kursen. För några kommer en extra resedag att behövas.

De klubbar som har personer som är redo att själva bli auktoriserade instruktörer
ska få hjälp att utbilda dessa. Examinationer görs redan idag i Klätterförbundets
regi, men vi har inte resurser för utbildningar som leder fram till examinationerna.
Förväntade effekter

Klubbarna kan leva upp till Konsumentverkets krav om adekvat utbildning för
klättring utomhus, och därmed få både självförtroende och kunskap för att ta ut sina
medlemmar på klubbarrangemang på sina lokala klippor respektive hålla
utbildningar på olika nivåer i klippklättring och sportklättring.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Anlita auktoriserad instruktör 2 dagar a 3 000:- = 6 000:- per fyra utbildade klätterledare
utomhus resp förberedande kurs inför examination. x 15 tillfällen
Resor, kost och logi, ev komplettering av utbildningsmaterial 2 000:- per tillfälle. Varje
tillfälle = 8 000:-,
kansliets administration av projektet 8 timmar per tillfälle a 280:-

Belopp, kr

90 000
120 000
33 000
Summa, kr: 243 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

Pris per timme

48

280

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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"!

