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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

B2

Utbilda idrottslärare i klättring år 2 av 3

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2018/01

2020/12

1 327 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

493 000
600 000

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
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Johanna Wernqvist

johanna@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-699 65 22

0735-411 681

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

Många skolor har en lien klättervägg i idrottshallen, men kan inte använda den på
grund av brist på rätt kompetens. Detta är ett väldigt slöseri då många barn och
unga står i kö för att få klättra hos våra föreningar. utbildar vi idrottslärare till
topprepsinstruktörer och klätterledare utomhus (två av förbundets normerade
utbildningar) har de kompetens att på ett säkert sätt låta eleverna prova att klättra
och tom. lära sig att säkra varandra både inomhus och på någon lokal klippa.
Klättring är en snabbt växande idrott och vi önskar kunna växa som en
friluftsaktivitet.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

”Expansion – i år ,2018, startade vi två grupper om sammanlagt 12 deltagande
lärare. Under 2019 hoppas vi kunna använda samma koncept parallellt i tre
regioner. Utbildningarna följer samma mall, men utbildare och deltagare behöver
inte resa lika långt, och kan ha fördel av att hitta kompisar att träna klättring med
på nära håll.”
Marknadsföringskampanj, mail, personliga kontakter samt givetvis information på
förbundets hemsida och sociala medier, mot idrottslärare där de erbjuds utbildning
till topprepsinstruktörer och klätterledare utomhus. Auktoriserade instruktörer med
behörighet att utbilda arvoderas för att hålla lokal/regionala utbildningar för
idrottslärare, ev fritidspersonal eller annan skolpersonal, i först hand till

gymnasieskolor.
- En halvdag inne för att lära sig säkra
- Två heldagar inne för att själva kunna lära ut säkring
- En heldag ute för att läara sig rigga topprep på den lokala klippan
- En heldag då instruktören deltar på friluftsdag som extra resurs
- Inköp av klätterutrustning till varje skola
Förväntade effekter

Fler barn och unga får klättra och dessutom får de lära sig att göra det på ett säkert
sätt. Befintlig, mindre anläggningar används.Lärare har kompetens och utrustning
för att ta ut sina elever på klättring. Kanske startas fler skolidrottsföreningar som
kan driva verksamheten även utanför skoltid.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Personal, Marknadsföring mot skolor, uppdatering hemsida kontakter instruktörer
Arvode Revidering av utbildningsmaterial
Utforma handledning för fler instruktörer
Telefontid, förbereda lärare 2 dagar à 3 000:- x 3 kurser
3 kurser x 10 dagar (kan vara upp till 12 lärare)
Instruktör resa, boende, mat
Utrustning
Uppsamlingstillfälle, uppföljning tidigare utbildade lärare
Material
Entré klätterhallar
Oförutsedda kostnader

Belopp, kr

40 000
20 000
50 000
18 000
180 000
50 000
60 000
30 000
15 000
20 000
10 000
Summa, kr: 493 000

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

Pris per timme

135

300

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"!

