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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Skridskoförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Ispasset - Skridsko på Naturis
Projektstart (år/mån):

2021-02-01
Projektslut (år/mån):

2022-01-31
Projektets totala budget (kr):

2 224 600

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 194 800 2021
1 029 800 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:

Anne Österberg
E-postadress:

anne.osterberg@skridsko.se
Telefon (dagtid):

0707936036
Mobiltelefon:

070793 60 36

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

I Svenska Skridskoförbundets ändamålsparagraf framgår att friluftsliv är en av de
aktiviteter som vi ska verka för. I två av de fem idrotter vi idag administrerar så
finns det klara kopplingar till friluftsliv, Inline och Långfärdsskridsko.
Syftet med det projekt vi söker stöd för här är

att stärka föreningarna i deras arbete för att ge fler människor möjlighet att bedriva
friluftsliv
att föreningslivet blir en naturlig hemvist för långfärdsskridsko och Skridsko på
naturis
att ge alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, möjlighet att på ett säkert sätt vara aktiva
inom friluftsliv hela livet
att öka förbundets insatser kopplade till friluftsliv

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Förbundet har sedan många år haft långfärdsskridsko som en av fem idrotter som vi
i enlighet med våra stadgar bedriver. Vi har fram till nu främst bedrivit den i form
av långfärdsskridskolopp såväl motionslopp som tävlingslopp. Långfärdsskridsko
kopplas oftast till, en aktivitet som utförs av vuxna människor, på speciella
långfärdsskridsko och över en längre sträcka.



Hur gör vi
Vi vill öppna upp för ”Skridsko på naturis” i en bredare skala.
Vi ser att vi jobbar med namnet Ispasset, där alla aktiviteter vi gör inom detta
projekt är kopplade till namnet och Skridsko på sjöis. Aktiviteterna vi skapar ska
vara avsedda för för idéella föreningar, för nybörjare och för rutinerade
skridskoåkare, för skolan och vi vill nå nya målgrupper i alla åldrar.

En första grov skiss för vad vi ser vi kan skapa under projektets gång.
Skridsko på Naturis
- Långlopp – material ”Ispasset – Att arrangera ett långlopp på sjöis”
- Skridsko på Naturis – ”Ispasset – ”Idrottslärare – säker på isen”
- Skridsko på Naturis – Barn på sjöis” (för vuxna)
- Skridsko på Naturis – ”Ispasset – Lekar och tips – barn på sjöis (för vuxna och för
barn)
- Skridsko på Naturis – Ispasset – Nybörjare på sjöis
- Skridsko på Naturis – Ispasset – Utbildarutbildning

Projektår 1
1) Vi startar med
• Tjänst på 75% för genomförandet
• Vi utvärdera vår omvärld. Vilka är aktörerna och hur jobbar dom?
• Utvärdera möjligheten till samarbeten och/eller samverkan med andra aktörer
• Vi hittar rätt position för Skridskoförbundet kopplat till långfärdsskridsko
• Vi skapa strukturen för Skridsko på Naturis

2) Planera och skapa innehåll
En arbetsgrupp bildas som ska jobba in nära samarbete med anställd personal.
Gruppen arbetar utefter ”Skridsko på Naturis” och skapar strukturen för respektive
utbildning, skapar utbildningsplan med mål och övergripande innehåll samt
specifikt innehåll

3) Producera
Bygga utbildningarna utifrån struktur, utbildningsplan och innehåll. Producera
material i forma av bilder, rörligt material, PDF:er och annat utbildningsmaterial

4) Digitalisering
Vi väljer lärplattform och infogar producerat material (detta utgår om vi beviljas
projekt nr 1, då kan samma plattform användas)

5) Marknadsföra det nya konceptet
Insatser och kampanjer genomförs i syfte att synliggöra konceptet ”Skridsko på
Naturis” och utbildningar inom Ispasset. Digital marknadsföring, riktade utskick,
besök på mässor och olika evenemang där friluftsintresserade människor och lärare
är målgruppen.

6) Utbildarutbildning
Ispasset – en digital och fysisk utbildning för utbildare som i sin tur ska verka som
utbildare i fysiska utbildningar av lärare och ledare på olika orter i Sverige. Den
fysiska utbildningen kopplad till Ispasset ”Idrottslärare – säker på Naturis.

Projektår 2
1)Marknadsföringen fortsätter
I syfte att synliggöra konceptet ”Skridsko på Naturis” och utbildningar inom
Ispasset

2) Utbildningar släpps och/eller startas
Enligt fastställd utbildningsplan
Utbildarutbildningarna startar för att kunna erbjuda fysiska utbildningar för lärare
Utbildningar inom konceptet ”Skridsko på Naturis” släpps



3) Utvärdering och utveckling
Vi utvärderar verksamheten som startats. Respondenter bör vara ledare, lärare,
utbildare som tagit del av utbildningarna under året.

Förväntade effekter

- vi har hittat och skapat en naturlig plats för förbundet i långfärdsskridskosverige
- vi bedriver verksamheten inom konceptet ”Skridsko på Naturis”
- vi verkar för och utbildar i friluftsliv i skolan
- vi har en utbildningsverksamhet kopplat till barn- och ungdomsidrott som utövas
på sjöis
- vi har en digital utbildningsverksamhet som skapar tillgänglighet för många,
såsom föreningar,
aktiva, nybörjar – tävlingsaktiva, ledare, lärare m.fl.
- vi har förutsättningar för Idrott hela livet, på naturis
- fler människor har erbjudits möjlighet till kroppsrörelse, friluftsliv och
naturupplevelser på is

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Tjänst 75% (soc avg, lön mm) 514 800
Arbetsplats (ITmiljö, telefon mm) 90 000
Marknadsföring 100 000
Arbetsgrupper (arvoden, resor, möten mm) 210 000
Produktion och material 150 000
Digital plattform 130 000

Summa, kr: 1 194 800

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1560 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.


