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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Islandshästförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Sverigeritten 2020
Projektstart (år/mån):

202001
Projektslut (år/mån):

202012
Projektets totala budget (kr):

165541

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

165541 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:

Gun Marie Karlsson
E-postadress:

controller@icelandichorse.se
Telefon (dagtid):

0701-937263
Mobiltelefon:

0701-937263

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syfte
SVERIGERITTEN är ett nationellt evenemang av, med och för Svenska
Islandshästförbundets medlemmar. Det är en ”stafettritt” genom Sverige där
budkavlen vandrar via SIFs lokalföreningar, från norr till söder.
Syftet med ritten är, förutom att erbjuda SIFs medlemmar delaktighet, oförglömlig
samvaro, möjlighet att dela en gemensamhet, att detta skall kunna samla ryttare för
kortare eller längre sträckor där alla har möjlighet att träffa nya bekantskaper, rida
utifrån sina egna förutsättningar och se och uppleva landskapens många dolda
sevärdheter, historiska mål och naturtyper.
Att sprida kunskapen om den fantastiska islandshästens mångsidighet, styrka och
uthållighet samt den livskvalitet som umgänget med dessa underbara djur innebär
från hästryggen i Sveriges skiftande natur är att samtidigt på ett självklart sätt
inkludera deltagarna förståelse för vår fantastiska allemansrätt i Sverige.
Vi vill stärka sambandet mellan Svenska Islandshästförbundet – Fritidsryttare -
Natur

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Genomförande
För att öka kunskapen och utveckla fritidridningen finns det stort värde i att utbyta
erfarenheter med övriga distrikt. Det fantastiska faktum att vi har ett så långt och
varierat land, gör också att förutsättningarna variera en del för ridningen, och



vistelsen ute i naturen tillsammans med sin häst. Detta är något som vi på ett
mycket mer konkret sätt vill ta till vara. Vi vill också se nya ryttare som tillkommer
för att man ser Islandshästridningen som en friluftsform
Vinter/Våren 2020 avser att bjuda in till ett fysiskt möte för att kartlägga och
sammanställa ridvägar (här ser vi gärna att ska kunna en utveckla en app), för att ta
oss igenom landet så att alla medlemmar vet var man kan ansluts sig till
Sverigeritten. Vi avser att vi ska kunna en iphone som följer med längst ritten och
genom den så får vi hela sträckan dokumenterad med bilder, filmer och
dagboksanteckningar.
Vi avser även att genom marknadsföring informera markägare och andra
intressenter om var ritten kommer att gå.
Vi ser också att vi har behov att fortsätta utbilda i vår fritidsledarkurs till alla
fritidsansvariga och tänker att vi har ett ypperligt tillfälle att genomföra det i
samband med kartläggningen. samt utbilda alla fritidsansvariga.
Sommaren 2020, genomförs ritten från med start i Kiruna och avslutning i Ystad, vi
avser att turen delas upp enligt nedan, De lokalföreningar och ryttare som inte har
möjlighet att rida på just denna stäcka tänker vi att de skall samtidiga kunna
organisera en egen sträcka längst med Sverigerittens sträcka.
SIF-Distrikt breddgrad
NORRBOTTEN 65-69
VÄSTERBOTTEN 64-66
MITTNORRLAND 62-64
GÄVLE-DALA (UPPLAND) 60-63
VÄRMLAND/ÖREBRO & VÄSTMANLAND/SÖDERMANLAND (STOCKHOLM) 58-60
VÄSTERGÖTLAND/ÖSTERGÖTLAND (VÄSTSVENSKA HALLAND) 58-59
SMÅLAND/BLEKINGE (VÄSTSVENSKA HALLAND, GOTLAND) 56-58
SKÅNE 55-57

Hösten/vintern 2020, en sammankomst med fritidsansvariga från
distrikt/lokalansvariga för erfarenhetsutbyte där vi sammanställer, utvärderar och
dokumenterar ritten och förhoppningsvis spånar idéer för 2021. Dokumentationen
skulle sedan kunna vara ett redovisning på kommande Riksårsmöte mars-april 2021.
Budget

Projektledare
Planering för helheten
100 tim * 150 kr/tim * 1,3142 22 341 kr
Utvärdering - sammanställning
40 tim * 175 kr/tim * 1,3142 9 199 kr

Marknadsföring
infomaterial att sprida på orter längst ritten 10 000 kr

Fysiskt möte våren fredag kväll - söndag em.
Ber antal deltagare 20 sr
Resekostnad 20 000 kr
Boende, stughyror 20 000 kr
Mat 8 000 kr
Material 5 000 kr

Inför ritten
Iphone 10 000 kr
Mobilabonnemang/kontantkort 3 000 kr

Fysiskt möte våren fredag kväll - söndag em.
Ber antal deltagare 20
Resekostnad 20 000 kr
Boende, stughyror 20 000 kr
Mat 8 000 kr



Material, sammanställning 10 000 kr

Förväntade effekter

Förväntade effekter
Vår förväntan är även att vi kommer nå ut till flera så kallade fritidsryttare,
medlemmar i SIF eller som ännu inte är medlemmar i SIF och att de upptäcker vad
får organisation kan erbjuda i gemenskap och informationsflöde och inte allra minst
öka ryttarnas medvetenhet om att ansvar och rättigheter i naturen.
Att få in fler ryttare i gemskapen och uppleva naturens positiva påverkan av
välmående.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Arvode projektledning 31541
Marknadsföring 10000
Resekostnader 40000
Boende 40000
Mat 16000
Material 16000
Iphone + abbonemang/kontankort 13000

Summa, kr: 166 541

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

140 tim * 150 *1,3142 197,13

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"!


