
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Forsäventyr
Projektstart (år/mån):

2020/08
Projektslut (år/mån):

2020/08
Projektets totala budget (kr):

34 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

34 000 kr 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:

Ewa Cernerud-Bormark
E-postadress:

kansli@frisksport.se
Telefon (dagtid):

076-558 54 24 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att hitta ett sätt för familjer och ungdomar som idag inte aktivt utövar friluftsliv att
uppleva en äventyrlig helg med forspaddling. Vi vill ge dem chansen att uppleva ett
friluftsäventyr som är spännande och roligt och sker under säkra former.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Att paddla är ett roligt och spännande sätt att umgås. Käringforsen i Västerdalälven
passar utmärkt för forspaddling eftersom det är en lugn fors som är stabil och säker
men ändå kan vara en spännande utmaning när man inte är van paddlare. Tanken är
att erbjuda en helg för familjer och ungdomar som idag inte utövar friluftsliv och få
dem att delta i en spännande naturupplevelse. Det ska kännas äventyrligt, roligt och
säkert!
Vi har egen utrustning och ideella ledare som ställer upp utan ersättning. De
kostnader som finns är för transporter av deltagare och utrustning och
marknadsföring av arrangemanget för att kunna nå nya grupper, både befintliga
medlemmar i vårt förbund och blivande.

Genomförande:
Våra frisksportklubbar i Värnamo och Falun samarbetar kring projektet och
planerar, rekryterar ledare, bokar transporter och genomför arrangemanget på
ideell basis. En buss startar i Värnamo och kan plocka upp deltagare längs vägen
upp mot Björbo i Dalarna.



Under en helg genomförs äventyrliga aktiviteter i Käringforsen i Västerdalälven och
deltagarna får ta sig nerför forsen med hjälp av olika typer av flytutrustning som
kajaker och gummibåtar. Förutom aktiviteterna i forsen blir det friluftsliv i form av
vandring med svamp- eller bärplockning, matlagning över öppen eld och
övernattning i tält på en vildmarkscamping.

Förväntade effekter

Att fler får ta del av ett aktivt friluftsliv (motion, gemenskap, naturupplevelser).
Att familjer upplever friluftsliv som något som är lätt att ta del av samtidigt som det
är ett äventyr och en spännande aktivitet att göra tillsammans.
Att ungdomar får chans att komma ut i naturen och uppleva möjligheten till rörelse
och gemenskap som friluftslivet erbjuder.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Hyra buss 12 000
Hyra skåpbil med släp 10 000
Hyra flakvagn 2 000
Reseersättning till ledare 5 000
Digital marknadsföring 5 000

Summa, kr: 34 000

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

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"!


