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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Skridskoförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Ledarutbildning och utbildarutbildning
Projektstart (år/mån):

2021-02-01
Projektslut (år/mån):

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

2 394 600

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 284 800 2021
1 109 800 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)

En del av Svenska Skridskoförbundets ändamål är att främja
långfärdsskridskoåkning på is. Genom att ta fram en kvalitetssäkrad ledarutbildning
för certifierade långfärdsskridskoledare vill Skridskoförbundet öka människors
möjligheter till trygga och lustfyllda friluftslivsupplevelser på is som utförs på
allemansrättslig grund.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Långfärdsskridskoåkning på is är en friluftslivsaktivitet som ger utövaren möjlighet
till motion, rekreation, naturupplevelser och social gemenskap. På samhällsnivå
bidrar detta till en förbättrad folkhälsa samt ökad medvetenhet om vårt ansvar för
naturen. På individnivå en förbättrad fysisk, psykisk och social hälsa samt livsglädje.
Men för att långfärdsskridskoåkning ska utövas på ett tryggt och lustfyllt sätt som
ger människor positiva upplevelser krävs kunskaper inom flertalet områden som is,
säkerhet, första hjälpen, utrustning, ledarskap och turplanering. En pågående
allmän hälsotrend i samhället lockar allt fler människor ut på naturisar. Men det
förändrade klimatet kan bidra till en kortare issäsong samt mer osäkra
isförhållanden. Sammantaget är behovet av en utbildning för certifierade
långfärdsskridskoledare stort.



Projektår 1
1. Arbetsgrupp innehåll
Att skapa innehåll till en utbildning för långfärdsskridskoledare kräver
personer/organisationer med vitt skilda expertisområden som ex ledarskap,
pedagogik, skridskoteknik, friluftskunskap, iskunskap, meterologi, säkerhet och
första hjälpen. Första fasen i arbetet blir därför att sätta samman en arbetsgrupp av
nödvändiga kompetenser.

För att sedan producera utbildningen i skriftligt och digitalt utbildningsmaterial
behövs ytterligare kunskaper inom kommunikation, layout och digitala
lärplattformar.

2. Planera och skapa innehåll
Arbetsgruppen med ansvar för innehåll skapar utbildningens struktur,
utbildningsplan med mål, övergripande innehåll samt specifikt innehåll.

3. Producera utbildningen
I denna fas byggs själva utbildningen utifrån den struktur, utbildningsplan och
innehåll som tidigare skapats. Här produceras materialet i form av bilder, videor,
PDF:er och annat utbildningsmaterial.

4. Digitalisering
Val av digital lärplattform och infogande av producerade utbildningsdelar.

5. Utbildarutbildning
För att säkerställa rätt kunskap hos utbildare skapas en utbildarutbildning.

Projektår 2
1. Utbilda utbildare
Första fasen i projektår 2 blir att utbilda utbildare som i sin tur sedan kan utbilda
ledare runt om i landet. Detta blir också en pilot i genomförandet av utbildningen.

2. Marknadsföra utbildningar
Insatser och kampanjer genomförs i syfte att synliggöra ledarutbildningarna och
trygg långfärdsskridskoåkning. Digital marknadsföring, riktade utskick, besök på
mässor och olika evenemang där friluftsintresserade människor är målgruppen.

3. Genomföra utbildningar
Enligt fastlagd utbildningsplan och inkomna anmälningar genomföra utbildningar.

4. Utvärdering och utveckling
När ett antal utbildningar genomförts och de utbildade lederna hunnit vara
verksamma under en period behöver en utvärdering av utbildningen genomföras.
Respondenter bör vara ledarutbildare, utbildade ledare och deltagare som varit ute
på tur med ledare. Utifrån analys av utvärderingen genomförs nödvändiga åtgärder
för att utveckla utbildningen ytterligare.

Förväntade effekter

- Fler utbildade ledare med rätt kunskap om säkerhet och utrustning.
- Fler människor som upptäcker långfärdskridskor som friluftsaktivitet.
- Fler människor kan erbjudas möjlighet till kroppsrörelse, friluftsliv och
naturupplevelser hela livet.
- Ökad kunskap om is, säkerhet och friluftsliv på allemansrättslig grund.
- Minskat antal tillbud, olyckor, skador och dödsolyckor i samband med
långfärdsskridskoaktiviteter.

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
Arbetsgrupper arvode 200 000
Möten 50 000
Resor 100 000
Digital plattform 130 000
Produktionskostnader + material 150 000
Utbildarutbildning 50 000

Summa, kr: 1 284 800

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.


