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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Friluftsverksamhet i föreningar

Projektstart (år/mån):

2020 01
Projektslut (år/mån):

2020 12

Projektets totala budget (kr):

221 000 (exklusive Overhead-,
lokal-,kommunikations och
resekostnader)

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

221 000 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:

Fredrik Karlsson
E-postadress:

fredrik.karlsson@kanot.com
Telefon (dagtid):

0730274954 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Inom idrotten, friluftslivet och de flesta satsningar ser vi ett gap med deltagare i
åldern kring 17-30 år. Här slutar många att tävlingspaddla, andra känner sig för
gamla för att börja med en ny idrott och i många föreningar finns ingen naturlig
plats för åldersgruppen i föreningen. Tittar vi på satsningar och projekt riktar de sig
ofta emot en yngre målgrupp vilket gör att de här bli bortglömda. Samtidigt ser vi
att intresset för friluftsliv hos personer i den här åldersgruppen ökar för varje år!

Med projektet ”Friluftsverksamhet i föreningar” vill vi därför uppmärksamma den
målgruppen och hitta en självklar plats för dem i Svenska Kanotförbundet och våra
föreningar. Det ska både vara en plats dit man kan gå efter avslutad
tävlingsverksamhet eller som helt ny utan erfarenhet av paddling och friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi kommer att ta fram ett upplägg under 2020 där vi väljer ut 4 intresserade
föreningar som vill vara med och utveckla sin friluftsverksamhet. Det kommer att
vara två föreningar som inriktar sig på havskajak och två på kanadensare. Målet är
att få en spridning både geografiskt och intressemässigt och kunna fortsätta med
upplägget åren efter.



Vi kommer att arrangera 2 stycken ledarutbildningar, en Havskajakledare 1 och en
Canadensarledare 1 dit föreningarna kostnadsfritt får skicka sina blivande ledare.

Varje förening ska sen arrangera en aktivitet för målgruppen i tre steg under
sommaren/hösten. Aktiviteten ska vara öppen både för medlemmar och
utomstående personer. Den kan med fördel arrangeras tillsammans med andra
friluftsverksamheter i området som också saknar den här aktiviteten.

Aktiviteten ska bestå av:
1. En kurs/klinik i paddlingsteknik i vald disciplin.
2. En kurs/klinik i turpaddling och säkerhet kring den.
3. Avslutande tur för deltagarna.

Svenska Kanotförbundet kommer att finnas med som stöd, hjälpa till med planering
och genomförande av två av de tre punkter där föreningen själv kan välja vad den
behöver mest stöd i.

Efter genomförd aktivitet kommer Svenska Kanotförbundet tillsammans med
föreningen att hjälpas åt att planera för framtida verksamhet för att det ska bli en
ordinarie verksamhet i förening och en plats dit unga kan komma för att utöva sitt
friluftsintresse.

Vi kommer även att skapa en tydlig plats på Svenska Kanotförbundets hemsida
(kanot.com) för friluftsverksamhet för unga dit det är enkelt att hitta även om man
är inte är inne i föreningslivet sen tidigare. Det här kommer att marknadsföras på
sociala medier, hemsidor och utskick för att alla med intresse lätt ska kunna hitta
aktiviteterna runt om i landet.

Förväntade effekter

Med projektet skapar vi en mötesplats för unga vuxna som är intresserade av
paddling och friluftsliv. Vi introducerar nya personer till föreningslivet, hjälper dem
att hitta en plats där de känner sig välkomna och passar in. Projektet öppnar även
upp för att behålla våra medlemmar längre upp i åldrarna, ger dem en möjlighet att
utöva idrott och friluftsliv hela livet. Genom att få med personer som vanligtvis
paddlar på egen hand skapar vi även tryggare och säkrare aktiviteter.

Projektet ger också möjlighet att skapa plats och inkludera nya målgrupper, ex.
nyanlända, i våra föreningar som en väg att lära känna friluftslivets möjligheter och
bli en del av den gemenskap som föreningen erbjuder.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Kostnad för en projektledare på 20% av en heltid (400 timmar) 132 000
Arvode instruktör ledarutbildning (2 kurser á 3 dagar) 24 000
Hyra av lokal och utrustning vid ledarutbildning (2 tillfällen) 6 000
Arvode hjälpledare aktivitet i förening (1 halvdag + 1 heldag á 4 föreningar) 24 000
Reseersättning + eventuellt boende (10 tillfällen) 25 000
Marknadsföring och tryckt material 10 000

Summa, kr: 221 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

400 330

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"!


