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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Cykelfrämjandet

PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Cykeln till friluftslivet
Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

1 980 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

660 000 2020
660 000 2021
660 000 2022

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:

Lars Strömgren
E-postadress:

lars.stromgren@cykelframjandet.se
Telefon (dagtid):

0736554582
Mobiltelefon:

0736554582

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet Cykeln till friluftslivet har som syfte att inspirera utövare av friluftsliv i
alla åldrar att ta cykeln till sina friluftsaktiviteter. Fler får tillgång till friluftsliv, fler
får en aktiv vardag och barn och ungdomar får en högre känsla av självständighet
och gemenskap. Syftet är att inspirera, utbilda och främja att övriga organisationer
inom Svenskt Friluftsliv ser cykeln och vardagsmotion som en naturlig del av sin
verksamhet och ett bidrag till ökad tillgängligheten till den stadsnära naturen. Vi
vill också få friluftsutövare att få upp ögonen för cykelturism som ett enkelt och
hållbart sätt att semestra på hemmaplan och därmed minska klimatavtrycken.

Cykelfrämjandet vill att alla som tar del av aktiviteter inom friluftslivet har
kännedom om möjligheten att cykla till och från aktiviteten och att ledare och
instruktörer inom de olika aktiviteterna har tagit del av vårt utbildningsmaterial för
att både kunna inspirera sina deltagare att cykla mer och känna till de
grundläggande förhållningssätten för att cyklingen både ska vara trevlig, trygg och
säker.

Cykelfrämjandet vill att så många som möjligt av Svenskt Friluftslivs organisationer
ska bli cykelambassadörer och vara en effektiv kanal för att bidra till ökad folkhälsa.



Det är viktigt att dessa är uppdaterade kring trafiksäkerhet, ansvar, trafikkultur och
cykel inom allemansrätten så att de kan förmedla korrekt och aktuell kunskap.

Sammanfattning:
Ledare inom Svenskt Friluftlivs olika medlemsorganisationer får möjlighet att ta del
av vår inspirationsdag
Ledare inom Svenskt Friluftlivs olika medlemsorganisationer kan förmedla kunskap
och inspirera fler deltagare att cykla till och från aktiviteter
Fler friluftsutövare lär sig att ha rätt utrustning, sköta om sin cykel och ta sig fram
tryggt och säkert.
Fler ungdomar som är engagerade inom friluftslivet upptäcker cykeln som ett
naturligt transportmedel och som del av friluftslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet Cykeln till friluftslivet är ett projekt där vi vill kunna göra punktinsatser i
samarbete med andra friluftsorganisationer över ett stort geografiskt område för att
skapa bestående förändringar gällande hur barn, ungdomar och vuxna tar sig till
aktiviteterna. Projektet har även potential att utöka upptagningsområdet för
friluftsaktiviteter och möjliggöra för fler att ta del av verksamheten.

Cykelfrämjandets målsättning är att fler ska uppleva cykelns fördelar. Detta gäller
oavsett om man cyklar för att transportera sig, träna eller cyklar som en
friluftsaktivitet. Kombinationen av dessa tre syften gör cykeln unik som verktyg för
att tillgängliggöra friluftslivet och ge fler chansen att vistas i naturen.

Barns och ungdomars rörelsefrihet har begränsats under de senaste decennierna.
Andelen barn i åldrarna 7-14 som cyklar har minskat från 24 procent till 15 procent
på bara 20 år, och sju av tio barn blir regelbundet skjutsade till sin idrottsträning.

Genom utforskande moment där deltagarna får tips om hur de bör klä sig när de
cyklar på sommaren och vintern, hur man håller cykeln i trim, vad som är viktigt att
tänka på när man cyklar i grupp och hur man förhåller sig i trafiken för att komma
fram tryggt och säkert vill vi utvidga begreppet friluftsliv och cykel till en naturlig
del för fler. I de fall det finns barn och ungdomar som känner sig osäkra på att cykla
vill vi bistå med kunskap om hur man tränar för att bli cykelfärdig.

Projektet kommer ordna inspirationsdagar för ledare inom Svenskt Friluftslivs olika
medlemsorganisationer samt bistå med platsbesök där vi på egen hand eller
tillsammans med ledarna ger deltagarna ett inspirerande möte med cykeln.

Genomförande:
1 Behovsanalys i nuläget
Första steget är att noggrannare kartlägga vilket behov som finns bland de olika
organisationerna. Hur ser kunskapen och inställningen gentemot cykling ut idag och
var finns det behov och intresse av samarbete? Finns det organisationer som redan
idag upplyser om möjligheten att cykla till och från aktiviteterna och vad har de
dragit för lärdomar?

2 Synliggörande och samverkan
Vi vill möta de behov som finns och det förutsätter att vi samverkar med Svenskt
Friluftslivs olika organisationer. För att projektet ska bli framgångsrikt krävs att vi i
god tid skapar kännedom och en plattform för samverkan.

3 Behovsanalys för framtiden
Vår vision att alla som tar del av friluftslivet blir medvetna om hur lätt det är att
göra cyklingen till en del av upplevelsen. I takt med att våra städer förtätas riskerar
ytor som tidigare använts som parkering för bilar att byggas bort. Detta i
kombination med de risker som uppstår när föräldrar hämtar och lämnar sina barn
gör att ökad cykling har många fördelar. Behovet kommer troligtvis bara öka och



går hand i hand med ökat fokus på de hälsorisker som stillasittande och bilåkande
för med sig.

4 Struktur
För tillfället har vi cykelkursverksamhet för vuxna som främst bedrivs i
socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill i vårt andra projekt som vi söker bidrag till
Familjecykling med naturkännedom utveckla vårt erbjudande för barn. Det krävs
dock särskild anpassning för att göra delar av vår kursverksamhet lämplig för detta
projekt som främst syftar till att nå personer som redan tar del av friluftsaktiviteter.

5 Modellering av tydlig och attraktiv inspirationsdag
Vi behöver möta det behov som finns på olika och anpassade sätt. Ibland kan det
innebära att Cykelfrämjandet kommer ut och besöken en aktivitet, ibland bara
arrangerar en inspirationsdag för ledare. Redan befintliga ledare som vill engagera
sig i att sprida cyklingen kan delta i en pilotomgång, under vilken
utbildningsmaterialet får möjlighet att utvecklas. Dessa kan senare i sin tur, inom
sina organisationer, runt om i landet, fortsätta att sprida vårt koncept.

6 Kommunicera och genomföra utbildningen
För att projektet ska bli framgångsrikt och vida spritt krävs att mycket personaltid
läggs på kommunikation och spridning.

Förväntade effekter

Vi tror att projektet har stor potential att både tillgängliggöra cyklingen som en
utvidgad form av friluftsliv och locka fler att komma ut i naturen och ta del av
friluftslivet och tillgängliggöra fler former av friluftsliv.

Alla medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv får tillgång till vårt material och
kan komma i kontakt med våra instruktörer.

Ledare inom Svenskt Friluftslivs olika medlemsorganisationer får möjligheten att
delta i vår instruktörsutbildning och få möjlighet att sprida kunskapen och
materialet vidare.

Friluftsutövare i Sverige har god kunskap om cyklingens fördelar och kompetens
gällande hur man sköter om sin cykel, hur man bör klä sig och utrusta sig samt vad
som gäller för att cykelturen både ska bli trevlig, trygg och säker.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning (1000h) 315 000
Indirekt kostnad (OH) för ovan 85 000
Genomförande av ett antal inspirationsdagar 80 000
Framtagande av publikationer/infomaterial/webb 100 000
Möteskostnader, resor, boende 80 000

Summa, kr: 660 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1000 315

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"!


