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FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr
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EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
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Åsa Söderberg

asa.soderberg@icelandichorse.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:
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0707415997

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

För att öka kunskapen och utveckla fritidridningen finns det stort värde i att utbyta
erfarenheter med övriga distrikt. Det fantastiska faktum att vi har ett så långt och
varierat land, gör också att förutsättningarna variera en del för ridningen, och
vistelsen ute tillsammans med sin häst. Detta är något som vi på ett mycket mer
konkret sätt vill ta till vara. Vi vill också se nya ryttare som tillkommer för att man
ser Islandshästridningen som en friluftsform, men också som ett sätt att
vidareutveckla sin nuvarande fritidssysselsättning som ex.vis fågelskådare,
svampplockare! Vi har därför delat in projektet i tre steg fördelat över tre år.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

För att utbyta dessa erfarenheter ser vi en uppstart med kunskapsutbyte mellan
Fritidsansvarig/a i respektive förening. Vi planerar för 2 träffar per år under tre års
projekt. Två av dessa är rikstäckande och däremellan 2 mindre träffar regionvis.
Varje riksträff skall utmynna i "arbetsuppgifter" i form av utbildning och utveckling
av regionerna utifrån det som lärs ut på Riksträffarna. Vi avser att lägga
riksträffarna i samband med årsmöte och Höstmöte (mars och november)
Regionträffarna äger rum dessemellan.
År 1
2019 avser vi ägna oss åt en kartläggning och utbildningsfas för att sammanställa
befintliga ridleder, skapa förutsättningar för nya, samt utbilda alla fritidsansvariga

deltagarna i kost, hälsa och hur man tränar för att uppnå maximal säkerhet, balans
och kondition inför sin ridning.
Vi skapar också en kunskapsbank med hjälp av alla föreningar för att få tillgång till
alla historiska och naturintressanta platser som vi kan knyta ritternas upplägg till.
För detta ändamål avser vi ta in externa konsulter som föreläser inom respektive
område, och deltagarna får sedan ta med sig kunskapen till respektive region och
förening.
År 2
Fortsätter vi utvecklingen med att tillsammans med ex.vis Pilgrimsföreningar och
andra kulturhistoriska sammanslutningar skapa förutsättningar för leder som
lämpar sig för såväl kulturhistoriska upplevelser, ridning, körning, som skidåkning,
vandring, löpning och hundpromenader.
Vi ser också stora möjligheter att i detta samarbeta med andra friluftsorganisationer
på sikt, som ex.vis Kennelklubben och Friluftsfrämjandet. Detta kan ske dels i
samband med våra rikstäckande och regionala möten, samt via en hemsidesfunktion
där vi presenterar kartor och beskrivningar av turerna.
Framtagning av en APP som kan användas av alla berörda föreningar som guide på
turerna, och som dessutom skall innefatta en säkerhetsfunktion som lätt kan
användas för ev.tillbud eller som larm vid stopp, baserat på de GPs koordinater som
utgör grunden för lederna/turerna på Appen.
År 3
Tredje projektåret genomför vi något som vi kallar Sverigeritten som avser att länka
samman alla lokalföreningar i landet och i görligaste mån de sedan år två,
etablerade ridlederna, genom en stafettritt mellan föreningarna från slätterna i
Skåne i Söder till Norrbottens fjällvärld. Tanken är att detta skall kunna samla
ryttare för kortare eller längre sträckor där alla har möjlighet att träffa nya
bekantskaper, rida utifrån sina egna förutsättningar och se och uppleva landskapens
många dolda sevärdheter, historiska mål och naturtyper.
Vi ser denna Sverigeritt som ett synnerligen gott tillfälle att få ut ett brett
informationsflöde till allmänhet om Islandshästen som ett medel för friluftsliv,
samvaro och upplevelser av ibland dolda natur och kulturskatter. Strategiska stopp
för media, skolor, föreningar etc. där vi i förväg aviserat om vår ankomst till en by
eller en specifik väg. Vi vill givetvis att denna sverigeritt skall bli en årligen
återkommande aktivitet för att så många som möjligt skall få chansen att delta, men
också som en budskapsbärare av Islandshästridning som ett fint och väldigt
mångsidigt alternativ till många andra fritidssysselsättningar!
Förväntade effekter

Vi ser att Svenska Islandhästförbundets nysatsning på Fritidsryttaren också kommer
att bli tydlig för allmänheten. Många väljer idag att ta upp ridningen igen som vuxna
och ofta då på Islandshäst. Denna kombination av ryttare i alla åldrar främjar såväl
hälsan som det sociala mönstret i ett samhälle som på andra håll blir allt mer
uppdelat mellan generationerna. Vi ser också ovanstående projektsteg som viktiga
pusselbitar för att hitta ut till den nya intressegrupper! Islandhästen är av tradition
en arbetskamrat som tagit sina ryttare ut för att utföra sitt jobb. Därför kan vi se att
Islandhästridningen snabbt kan locka andra intressegrupper som ex.vis
fågelskådare som kan välja hästen för att ta sig ut till outforskade platser som är
svåra att nå till fots, samtidigt som man fortfarande rör sig på ett hälsosamt sätt i
naturen med minsta möjliga störning på densamma!
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Riksträff mat/logi/resa a´3500:- för 60 personer
Regionträffar enligt ovan mat/logi/resa a´1000:-/person

Belopp, kr

1260000
360000

Föredragshållare kost, motion, balans..a3000:-/dag vid 6 tillfällen
resor föredragshållare enligt ovan 1500:- x 6 tillfällen
Ovanstående avser hela perioden om tre år
Teknisk konsultation för ridleds och säkerhetsapp
Kartor, dokumentation et.c Sverigeritten

18000
9000
50000
20000
Summa, kr: 1 717 000

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

Pris per timme

300 timmar för administration samtliga träffar under tre år
Vi har räknat med administration inför respektive träff till
400 timmar för administration av ridledernas dokumentation, kontakter med andra
intresseorganisationer och förarbeten till hemsida och app
Samordning Sverigeritten 300 timmar

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"!
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