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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Naturäventyr - Upptäck Sverige
Projektstart (år/mån):

2020/02
Projektslut (år/mån):

2023/7
Projektets totala budget (kr):

150 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

50 000 2020
50 000 2021
50 000 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:

Ewa Cernerud-Bormark
E-postadress:

kansli@frisksport.se
Telefon (dagtid):

076-558 54 24 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Under tre år framöver vill vi arrangera ett naturäventyr för familjer på tre olika
platser i Sverige. Familjerna kommer att erbjudas grundläggande kunskaper i
friluftsliv så att de blir trygga i att själva anordna friluftsaktiviteter i sin lokala
frisksportklubb. Det är ett sätt för fler att upptäcka friluftsliv som gemensam
familjeaktivitet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Under tre år framöver vill vi arrangera ett naturäventyr för familjer på tre olika
platser i Sverige. Det är ett sätt för fler att upptäcka friluftsliv som gemensam
familjeaktivitet. Att få uppleva ett spännande vildmarksäventyr är härligt om det
görs under kontrollerade former och med rätt kunskap och utrustning. Vi tänker oss
att deltagarna själva står för resa och mat. Vi subventionerar kostnaden för
vandrarhemsboende för att fler ska ha möjlighet att följa med utan att kostnaden
ska vara ett problem.
Förutom några dagar med härliga naturupplevelser vill vi erbjuda deltagarna
grundläggande kunskaper i friluftsliv så att de blir trygga i att själva anordna
friluftslivsaktiviteter i sin lokala frisksportklubb. Målgruppen är barnfamiljer och
ungdomar som är medlemmar i frisksportklubbar och deras vänner (för att nå en
bredare grupp). All vår verksamhet sker i alkohol- och tobaksfri miljö, vilket är en



självklarhet för oss frisksportare.
Naturäventyren erbjuder aktiviteter som exempelvis vandringar, cykelturer,
paddling, snorkling, övernattning i tält och vindskydd och matlagning över öppen
eld.
De planerade platserna för naturäventyren är utvalda efter att de ska passa
barnfamiljer och erbjuda möjligheter att utöva ett rikt friluftsliv:
År 2020 Kosteröarna
År 2021 Åsnens nationalpark
År 2022 Härjedalsfjällen

Genomförande:
Deltagarna i kursen kommer att bo i stugor, vandrarhem eller vindskydd och
tillsammans uppleva naturäventyr (i fjällen, skogen eller till havs). Vi har
engagerade och kunniga ledare som ställer upp ideellt och frisksportklubbar som
lånar ut sin utrustning utan kostnad.
Under lägerdagarna blandas fysisk aktivitet som paddling eller vandring med
praktisk kunskap som hur man gör upp eld, läser av vädret och vilken utrustning
som är lämplig att använda i sitt friluftsliv. Projektet ska kunna bedrivas både i
fjällmiljö, i skog och vid och på vatten.

Förväntade effekter

Att fler får uppleva ett aktivt friluftsliv.
Att deltagarna får lära sig om friluftsliv, natur och miljö.
Att deltagarna får en gemensam upplevelse med gemenskap, motion och nya
kunskaper.
Att deltagare tar med sina nyvunna kunskaper ”hem” till sina frisksportklubbar och
ordnar liknande lokala projekt.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Administration på förbundskansliet 15 000
Boendekostnader 90 000
Reseersättning ledare 20 000
Inköp av material 10 000
Marknadsföring 15 000

Summa, kr: 150 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

67 225

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"!


