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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Vandringens dag
Projektstart (år/mån):

2020/03
Projektslut (år/mån):

2020/09
Projektets totala budget (kr):

350 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

100 000 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 få fler att upptäcka vandring och enkelheten i att ta sig ut i sitt närområde med
guide eller på egen hand.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Sommaren 2018 startade vi inom STF upp ett omfattande vandringsprojekt med
ambitionen att bli Sveriges ledande vandringsaktör. Med projektet vill vi bland
annat bli relevanta för fler i samhället genom att jobba för att göra vandringen mer
tillgänglig och vardagsnära. Vi ser också att det finns ett behov av en nationell aktör
som driver vandrarnas intressen genom samarbeten och koordinering av en mängd
aktiva vandringsaktörer men också i påverkansfrågor gentemot beslutsfattare.

STF vill vara möjliggörare, kunskapsspridare och trovärdiga när det gäller
vandringsfrågor. Vi vill också skapa ett större engagemang runt vandring både
lokalt i våra egna lokalföreningar men också hos andra föreningar och enskilda
individer.

Under det första året har vi bland annat utsett 12 signaturleder i syfte att underlätta
för vandraren att hitta sin nästa vandring. Genom signaturlederna vill vi också visa
vilken mångfald och natur det finns att upptäcka i Sverige genom att lyfta upp leder
från olika delar av landet.



Under 2019 har vi också lanserat vandringens dag. Där syftet är att visa upp den
vardagsnära vandringen och enkelheten i att vandra men också ge möjlighet för den
ovana vandraren att vandra mer organiserat i grupp.

Vandringens dag blev en stor framgång med cirka 100 arrangerade vandringar med
sammanlagt över 3000 deltagare. Där utöver var det många som vandrade på egen
hand och över 5000 personer delade sina upplevelser i sociala medier under
hashtagen ”vandringensdag”. Vi hade också ett 50-tal medieinslag kopplat till
vandringens dag.

Vandringens dag är tänkt att bli en återkommande aktivitet andra söndagen i
september varje år och med den respons vi fick i år är ser vi möjligheter att utveckla
dagen ytterligare till nästa år.

Inför och under genomförandet av dagen fick vi många förfrågningar från olika
föreningar, kommuner och regioner som själva ville dela sina vandringar i våra
kanaler. Tyvärr har vi idag ingen teknisk lösning för detta. Men då vi ser att
efterfrågan är stor för att delta och skapa sina egna vandringar, vill vi gärna
utveckla en möjlighet för att fler ska kunna vara med och bidra till att nästa års
vandringens dag ska bli ännu bättre och nå ut till fler både vana och ovana
vandrare.

Inför nästa år vill vi därför samarbeta med övriga friluftsorganisationer, kommuner
och regioner kring vandringens dag. Vi vill ännu tydligare lyfta enkelheten i att
vandra genom att tipsa om färdiga rundslingor och erbjuda fler aktiviteter på fler
platser. Vi vill också ha ett större kunskapsfokus i form av föreläsningar och
workshops där man får lära om utemat, packa sin ryggsäck, karta och kompass mm.
För att nå våra mål och de effekter vi har satt upp ser att vi inför och under
Vandringens dag behöver stötta upp med resurser samt att utveckla ett samarbete
med andra föreningar och organisationer kommer innebära kostnader i form av
kommunikation, nätverkande och utvecklingskostnader.

Förväntade effekter

250 vandringar och eller aktiviteter under Vandringens dag
10 000 som vandrar under vandringens dag, vilket innefattar både nya vandrare och
mer rutinerade.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Utökat samarbete med andra organisationer och föreningar 50 000
Resurs på 25 % från 1 juni-30 september 2020 50 000

Summa, kr: 100 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

10 timmar per vecka under 4 månader 240 kronor ink.sociala avgifter
telefonkostnader, resor 8000 kronor

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"!


