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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Bjuder in 1-2 st från sin lokal förening.
Är att tillsammans med tränare få kunskap om fritidsritter i naturen för häst och
ryttare.
Deltagarna kommer att ta med sig egna hästar för praktiska övningar i ridning i
naturen.

Tanken med projektet är att bedriva ett läger i 3 dagar, läger med ridning som
inkluderar lokalföreningar med fritidsryttare i naturen. Det är viktigt att utveckla
Svenska Islandshästförbundets fritidsryttar verksamhet då majoriteten av ryttarna i
förbundet ägnar sig åt fritidsrytteri.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

I och med genomförandet av Sverigeritten 2020 så är intresset större än någonsin
för att rida i naturen, Träna sin häst i grupp med andra fritidsryttare. Allt fler
medlemmar har fått kännedom om SIF:s satsning på ridning i naturen vilket gör att
vi borde passa på att utveckla ridningen i naturen med olika kurser i ridning och
gymnastik till häst i Sveriges vackra natur.
Detta tillsammans med föreläsningar om till exempel: Kunskap om ridträning i
naturen, Allemansrätten, säkerhetstänkande vid natur ritt. Vad gör vi om olyckan är
framme i naturen är också en form av fortbildning för ryttare. Detta nytänkande,
fritidsridningens stärkande för kropp & själ vill vi sprida vidare till SIF:s



medlemmar. Temat för lägret är meningen att det ska spridas vidare och
medlemmar i de lokala föreningarna ska vidareutveckla innehållet och kunskaperna
i lägrets program och i sin tur delge de övriga medlemmarna i de olika
föreningarna/distrikten.
Vi kommer att rida för instruktörer ute i naturen samt ha föreläsningar.
Totalt antal Personer 50
Max antal deltagare 40 stycken
Ansvariga : 3 personer
Rid tränare: 3 personer.
Föreläsare : 3 personer
Träning för ryttare : 1 tränare

Budget
Lokaler:15000 kr
Hagmaterial: 6000 kr
Föreläsare: 6000 kr
Instruktörer: 25000 kr
Frukost, lunch, middag och fika
för deltagarna 50 st á 600 kr = 30000 kr
Subvention av resa överstigande
300 kr/lokalförening 20 000 kr

SUMMA : 102000 kr

Program
Fredag
kl 16 Samling & information
kl 18 Middag
kl 19 - 20 Föreläsning Om olyckan händer! vad gör man ?

Lördag
kl 9 frukost
Kl 10 – 11,45 Grupp 1 - 2 - 3 Ute ritt 6 personer per grupp. Med tränare
Kl 10,15 – 11 Grupp 4 - 5 - 6 - 7 22 st Träning för ryttare
Kl 12 - 13 Lunch
Kl 14 – 15.30 Grupp 4 - 5 - 6 - 7 ute ritt 4 - 6 Personer per grupp. Med tränare
Kl 14,15 – 15 Grupp 1- 2 - 3 18 st Träning för ryttare
kl 16 – 17 Föreläsning: Hur tänker vi med säkerhets vid rid i naturen ?
Kl 18,30 Middag

Söndag
Kl 9 Frukost
Kl 9,30-10,30 Föreläsning : Rid tips i naturen.
Kl 11,30 Gemensam ute ritt med lunch i naturen
Kl 14,30 Efter prat om vad kan du ta med dig till din förening ?

Aktivitet för alla deltagare under dagen.
Gå en runda i naturen med frågor om allemansrätten

Förväntade effekter

Vi förväntar oss att kunskap och erfarenhet från lägervistelsen kommer att spridas
till majoriteten av SIFs medlemmar före en mer positiv ridning och träning av
ryttare & häst i naturen genom våra informationskanaler och befintliga
organisationsstruktur d v s representanter från lokalföreningar som sprider vidare
till den egna lokalföreningens medlemmar via t ex kurser föreläsningar artiklar i
medlems hemsidor om ny tänkande av ridkurser i naturen.

Vill även utveckla tränare att se naturen som en bra träningsmiljö för sina kurser
samt att man kan vara fler som rider ut. 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 att mera vistas i naturen.
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. 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 bidrar till en sundare livsstil hos ryttare i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

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.


