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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att kunna inkludera SAMTLIGA lokalföreningar i Svenska Islandshäst förbundets
fritidsverksamhet är viktigt. I och med genomförandet av Sverigeritten 2020 (se
gärna Sverigerittens fb-sida https://www.facebook.com/Sverigeritten eller SIFs
hemsida https://www.icelandichorse.se/FRITID/Sverigeritten2020/) så har allt fler
medlemmar fått kännedom om SIF:s satsning på ridning i naturen och vi vill då
passa på att spinna vidare på detta intresse med att bjuda in till läger med
föreläsningar och workshop med temat ”Hemestra säkert och rätt till häst” där
workshopen avser till att få inspiration och idéer kring hur vi sprider kunskapen
kring hur man kan/ska hemestra säkert och rätt till häst. Deltagarna på lägret har i
uppgift att sprida dessa kunskaper vidare till medlemmarna i den egna
lokalföreningen.
Vikten av att öka ryttares kunskaper och medvetenhet om vad som gäller och vad
man behöver veta vid långritt i naturen har ökat och blivit mycket aktuell under den
senaste tidens bl a p g a Coronapandemi. Detta kommer att vara viktig och
nödvändig kunskap både för kommande aktiviteter i lokalföreningarna/distrikten
men också för den stundande Sverigeritten 2022 som förväntas bli ännu större än
Sverigeritten 2020!
Att lära sig mer om att Hemestra d v s att rida på långtur i naturen är något som är
aktuellt och som engagerar. SIFs Fritidssektion vill, genom detta projekt, tillgodose
medlemmarnas behov och rusta dem för att Hemestra till häst på ett riktigt och



säkert sätt. SIF Fritidssektion bjuder in och bekostar två representanter från varje
lokalförening att medverka på ett tvådagarsläger med olika föreläsningar på temat
”Hemestra säkert och rätt till häst”. De olika föreläsningarna är på ämnen såsom
allemansrätt och ridning, rida i trafik, långrittens utrustning och packning, vad
behöver jag tänka på vad gäller säkerhet för mig och min häst under turen.
Föreläsningarna följs upp med workshop efteråt.
Det finns oerhört mycket forskning som belyser de goda effekterna av vistelse i
naturen och umgänget med djur (bl a hästar) på människors hälsa och välmående,
både den psykiska och den fysiska. Detta projekt gör det möjligt för många att, på
ett bra och säkert sätt, vistas i naturen tillsammans med hästar och andra
människor samt få och sprida kunskap om detsamma. Det ger också ännu en
möjlighet/ett alternativ för de av våra medlemmar som har svårighet att våga sig ut i
gemenskap, att inkluderas och få växa i sin roll inom föreningslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

SIF Fritidssektion bjuder in och bekostar två representanter från varje lokalförening
att medverka på ett tvådagarsläger med olika föreläsningar på temat ”Hemestra
säkert och rätt till häst”. De olika föreläsningarna är på ämnen såsom allemansrätt
och ridning, rida i trafiken, långrittens utrustning och packning, säkerhet för ryttare
och häst under turen. Föreläsningarna följs upp med workshop.
Ovanstående upplägg erbjuds på två olika platser i Sverige.Det ena tillfället är
förlagt till norra halvan av Sverige. Det andra tillfället är förlagt till södra halvan av
Sverige. Detta för att underlätta för så många som möjligt att närvara - oavsett var i
landet man bor. Detta upplägg gör att detta arrangemang ökad tillgänglighet och
fler lokalföreningar kommer att kunna närvara och ta del samt sprida innehållet
vidare.
Budget
Lokalkostnad 20 000 kr x 2 = 40 000 kr
Föreläsare 15 000 kr x 2 = 30 000 kr
Subvention av resa överstigande
300 kr/lokalförening 20 000 kr x 2 = 40 000 kr
Frukost, lunch, middag och fika
för deltagarna 65 st a´ 500 kr 32 500 kr x 2 = 65 000 kr
SUMMA 87 500 kr x 2 = 175 000 kr

Förväntade effekter

Vi förväntar oss att kunskap och erfarenhet från lägervistelsen kommer att spridas
till majoriteten av SIFs medlemmar genom våra informationskanaler och befintliga
organisationsstruktur d v s representanter från samtliga lokalföreningar som
sprider vidare till den egna lokalföreningens medlemmar via t ex föreläsning.
Att träffas och ta del av föreläsningar samt sedan delta i workshops inspirerar samt
medför gemenskap för deltagarna. Detta, i sin tur, leder till engagemang samt
utveckling av den egna lokalföreningens aktiviteter samt engagerar
lokalföreningens medlemmar.
Lägervistelsen innebär alltså både ökad kunskap och ökat engagemang för den
enskilde deltagaren men också för medlemmarna i den lokalförening deltagaren
representerar. Lägervistelsen får alltså tydliga effekter på både lokalföreningarnas
verksamhet men också på verksamheten på förbundsnivå i och med diskussioner
och kunskapsutbyte vid workshopstillfällena.
Möjligheten att vistas tillsammans även under "lättsammare former" på kvällar gör
att man lär känna varandra och underlättar framtida kontakter och samarbeten.
Att vi får möjligheten att lära oss tillsammans och att vi gemensamt, via workshops,
lägger upp planen för den framtida spridningen av det vi lärt visar att tillsammans
är vi starka och ALLT ÄR MÖJLIGT.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

- -



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.


