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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

3

Vattenliv (familjeupptäckarprojekt)

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2019/01

2019/11

487 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

487 500

2019

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Svenska Kanotförbundet
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Ewa Cernerud-Bormark

kansli@frisksport.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

076-558 54 24
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att fler ska upptäcka paddlingen och att alla paddelintresserade också ska lära sig
om vikten att ta hand om vår miljö och specifikt vårt vatten. Genom att lära sig om
de olika vattenekosystem som vi har i vårt land ökar förståelsen för att skydda alla
olika biotoper. Samtidigt ökar deltagarnas kunskap om vårt land och ger en
utmaning till deltagarna att turista hemma. Vi gör detta projekt tillsammans med
Svenska Kanotförbundet så att vi tillsammans kan erbjuda våra medlemmar och
andra många upplevelser och nya kunskaper.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi lär känna våra olika vatten och lär oss om de olika typerna av ekosystem och
ekologi. Fauna och flora i de olika vattentyperna. Vattentyperna är Västkust,
Östkust, insjö/å och fors/älv. På detta sätt får deltagarna förståelse för olikheterna,
där kajaker, kanoter och Stand up Paddleboards är våra redskap. Vi undersöker djur
och växter och lär oss om de olika förutsättningarna för de olika arterna. Jämför de
olika vattnen och funderar över varför det är så, deltagarna lär sig då vikten av att
skydda och bevara alla olika typer av vatten. Samt hur livet i anslutning till vatten
påverkar det. (Utsläpp, jordbruk, mediciner, avlopp, lakvatten mm).
I appen finns en färdig karta över var de ska färdas. Genom webbaserat koncept kan

de enkelt studera det område de är i just denna stund. Det finns små faktafilmer att
se tillsammans antingen innan eller under färden. Fakta om arter och växter eller
landskapet och de biotoper som finns här. Detta för att de ska kunna hålla utkik
efter dessa och för att veta namnen på de djur och växter som de ser. Uppgifter att
lösa tillsammans. När deltagarna genomfört en etapp kommer detta att
sammanställas i webbplattformen. Tillsammans med deras erfarenheter och
upplevelser i form av lite foton, filmer eller ord.
Fokus på vikten av vatten och rent vatten. Miljö och de problem vi står inför.
Säkerhet och vattenvett och allemansrätt.
Genomförande:
Ta fram ett webbaserat material som enkelt kan användas i klubbarna.
I materialet finns möjlighet för deltagarna att under ett års tid genom fyra
paddelträffar lära sig vikten av vårt vatten. Liksom våra olika vatten och deras
specifika ekosystem.
Tillsammans med kanotförbundet tar vi fram fyra platser i Sverige där deltagarna
enkelt kan boka kajaker/kanoter vid behov.
Under ett år kan deltagarna testa paddling på fyra olika platser. En helg sker
paddling på å och sjö. Södra Sverige, troligtvis Småland som är rikt på både sjöar
och åar.
Därefter en helg på östkusten – lär känna Östersjön, dess unika liv och historia. De
problem Östersjön har och vad vi kan göra för att förbättra det hela. (Förslagsvis
Östergötlands skärgård eller Stensund (frisksportrörelsens folkhögskola) alternativt
Höga kusten)
Därefter en helg i norrländsk fors eller älv. Här får deltagarna lära sig behovet av
dessa, vad som sker med flora och fauna vid fördämningar mm.
En helg sker paddling på västkusten (Bohuslän). Lär känna vattnet och dess liv här.
Samt upptäcker alger som mat. Undersöker hot mot vattnet här och vad som kan
göras. Nedskräpningens effekter på vår värld.
Faller projektet väl ut kan det enkelt fortsätta att utvecklas och nya platser kan
komma till i appen inför nästa år.
Förväntade effekter

Fler paddelturer för fler människor. Både nybörjare och vana. Början på ett
samarbete mellan kanotförbundet och frisksportrörelsen som vi hoppas ska fortsätta
och utvecklas framöver. Fler personer som förstår sambanden i naturen och behovet
av att värna om vår miljö. Projektet kommer förhoppningsvis att bidra till större
inrikesturism.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Administration 100 tim
Webbaserat material, kartor mm
Arvode för att ta fram material till appen
Trycksaker, reklam
Resekostnader

Belopp, kr

22 500
300 000
135 000
20 000
10 000
Summa, kr: 487 500

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

Pris per timme

700

225

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"!

