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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen

PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Fjälluffa familj
Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

1 400 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

446 000 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:

Anna Heimersson
E-postadress:

anna.heimersson@stfturist.se
Telefon (dagtid):

070-3455220
Mobiltelefon:

070-3455220

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att med ett tydligt och färdigt koncept underlätta för familjer som inte tidigare har
vistats i fjällen att få en fjällupplevelse och en introduktion i friluftslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund:
Svenska Turistföreningen påbörjade sin satsning Get real första gången 2014 med
målsättningen att få ut fler på fjället av dem som vanligtvis inte vandrar i fjällen. En
lyckad satsning 2014 gjorde att vi även kunde genomföra Get Real Kids 2015 och
därefter STF Fjälluffa. Alla dessa satsningar har varit möjliga tack vare bidrag från
Svenskt friluftsliv och donationer från en av våra engagerade medlemmar.

STF Fjälluffa är en vandring som startar med en övergripande introduktion om att
bo i fjällstuga. Detta för att öka kunskapen och minska osäkerheten hos de som ger
sig ut på fjället för första gången. För att underlätta introduktionen har vi bland
annat byggt en ny fjällstuga precis i närheten av Abisko Turiststation. Målgruppen
för fjälluffa har hittills varit unga vuxna 18-25 år. Totalt har mer än 2500 deltagare
genomfört introduktionen och i år har vi erbjudit Fjälluffa i tre olika fjällområden;
Jämtlandsfjällen, Vindelfjällen och Kirunafjällen.

I rapporten som varit till grund för tidigare redovisning går det att läsa mer:
https://issuu.com/devocy/docs/stf_fja_cc_88lluffa_20171107?e=30074127/55334144



Fjälluffa 2020
Under 2020 vill vi fortsätta att satsa på Fjälluffa i tre fjällområden för unga vuxna
likt 2019. Vidare avser vi att erbjuda Fjälluffa - Återtåget 2020 som är en satsning
där tidigare deltagare får chansen till en återträff med möjlighet att uppleva andra
delar av fjällkedjan och stugor runt om till ett riktigt förmånligt pris.

Ny satsning för aktiva familjer som söker ett äventyr och fjällvistelse.
Under 2020 vill vi också erbjuda ett liknande koncept som Fjälluffa, där familjer
med barn mellan 8-13 år får chansen att uppleva olika aktiviteter på fjället. I arbetet
med Get Real-familj framkom att det finns en efterfrågan från familjer med barn att
ha en plats att utgå ifrån för att fokusera på aktiviteter och dagsturer och därmed
inte en klassisk vandring från plats A till plats B.

I Vindelfjällen vill vi under 2020 erbjuda en delad introduktion för både föräldrar
och barn likt Fjälluffa men som anpassas för barn och deras föräldrar.
Introduktionen är tänkt att äga rum i Hemavan för att sedan, efter genomförd
introduktion och övernattning, fortsätta med linbanan upp på fjället för vidare
vandring mot Viterskalstugan. Där tas familjerna emot av en stugvärd och får chans
att se en STF Fjällstuga och hur det fungerar.

I närhet av stugan upprättas en temporär Basecamp där familjerna övernattar två
nätter och med guide på plats ges möjligheten att prova på olika aktiviteter på
fjället såsom, dagstursvandring, sätta tält och lägerplats, topptur, fiske,
kunskapstest och en rad andra aktiviteter.

Målet med satsningen är att få ut familjer som inte tidigare vistats i fjällmiljö.
Satsningen genomförs under fyra veckor under 2020 med ett planerat antal
deltagare om 150 stycken.
Detta med ambitionen att efterföljande tre år likt Fjälluffa tredubbla antalet
deltagare per år och även genomföras på andra ställen i fjällkedjan.

I stora delar handlar det om att bygga upp ett utbildningskoncept, upprättande av
basläger, guider, utrustning, genomförande av veckor och uppföljning samt
utvärdering/rapport.

Förväntade effekter

Målbilden är att 1000 deltagare ska ha genomfört introduktionen inom ett par år.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

projektledning 230 000
Framtagande av utbildningsmaterial, filmer, kommunikationskoncept 45 000
Rekryteringskampanj Aktiva Barnfamiljer 60 000
Enkätundersökning & uppföljning deltagare 12 000
Rapportsammanställning 34 000
Inköp av utrustning för utbildning, tält basecamp 65 000

Summa, kr: 446 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1 person 40 % i 9 månader

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"!


