
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Islandshästförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Säker ridning i Trafik och Natur
Projektstart (år/mån):

20190601
Projektslut (år/mån):

20211231
Projektets totala budget (kr):

150000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

150000 2019-2021
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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Åsa Söderberg
E-postadress:

asa.soderberg@icelandichorse.se
Telefon (dagtid):

0707415997
Mobiltelefon:

0707415997

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Efter att ha genomfört Fritidsturledarutbildningar för Svenska
Islandshästförbundets föreningar, vill vi nu ta steget vidare och utbilda enskilda
ryttare i trafikkunskap och naturkunskap.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi avser sätta ihop en utbildning utifrån den redan befintliga turledarutbildningen
där allemansrätt och lagar och förordningar som styr vår ridning är en del. I denna
utbildning för enskilda ryttare vill vi gå djupare in på regler i trafik, ansvar och
hänsynstagande, men också bredda kunskapen om var man får rida och kanske var
man bör rida! Både sett ur ett säkerhetsperspektiv men också utifrån ett
träningsperspektiv.
Utbildningen skall ha en omfattning som gör det möjligt att genomföra i
föreningarna som en kvällssammankomst vid ett eller flera tillfällen.

Den kan vid intresse vidareutvecklas med mer fokus på själva träningen i skog och
mark, men huvudsyftet är att rida säkert och enligt de lagar och regler som gäller
för såväl ryttaren som övriga trafikanter och markägare.

Förväntade effekter

Att vi uppnår en större trygghet vid uteridning så att vi kan förmå allt fler ryttare att
bege sig utanför ridhus och bana för en bredare friluftsupplevelse utan att för den



skull vara oförsiktig.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Utbildning av 60 stycken föreningsinstruktörer a´2000:-/Person för lokal resa och mat
(endagsutbildning)

1200000

Summa, kr: 1 200 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

120 timmar 250

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

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


