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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Mitt Everest
Projektstart (år/mån):

2021/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

2 650 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 450 000 2021
1 200 000 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:

Simon Ruuth
E-postadress:

simon.ruuth@korpen.se
Telefon (dagtid):

08-6996406
Mobiltelefon:

070-279 43 26

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

10 000 svenskar ska under nästa år bestiga världens högsta berg, Mount Everest.
Under deras resa mot toppen ska de samtidigt lära sig mer om det svenska
friluftslivet, passera Kebnekaises topp och reflektera kring vad mer de, som
individer, kan göra för att motionera i och ta om hand vår gemensamma natur. En
enkel, folkbildande och attraktiv tätortsnära naturupplevelse i folkhälsans tecken.
Det borde väl inte vara så svårt?

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har en vision där vi 2025 vill ha fler och
mer aktiva medlemmar som upplever det som både enkelt och roligt att motionera
med oss. Vi vill göra skillnad på riktigt för en bättre folkhälsa och med vår
geografiska spridning och våra runt 250 föreningar har vi storleken att göra just
det, skillnad. En viktig del i vår strategi är att utveckla nya motionsverksamheter,
med låga trösklar, som alla kan vara med och delta i på sina egna villkor. Det gör vi
bäst i samverkan med andra god krafter i samhället. I det här projektet vill vi
etablera samverkan med skolor, skolidrottsföreningar, kommuner och
miljöorganisationer som till exempel Städa Sverige eller Håll Sverige Rent.

Nu har vi tagit sikte på världens högsta berg och i projektet Mitt Everest vill vi
skapa förutsättningar för alla att under Friluftslivets år, 2021, på ett enkelt sätt



kunna bestiga det, kanske flera gånger om till och med. Tänk den skolungdomen
som vid middagsbordet efter friluftsdagen stolt kan berätta om hur klassen idag
hjälptes åt för att ta sig hela vägen upp på Mount Everest och sen berätta att alla
människor faktiskt får vara i naturen, men inte störa och inte förstöra den.

Med projektet Mitt Everest vill vi få fler människor att på ett enkelt och lustfyllt sätt
ta sig ut i det tätortsnära friluftslivet för att röra på sig och samtidigt lära sig mer
om hur vi tillsammans tar hand om naturen. Sättet som vi vill göra det på är att
skapa digitala motionsutmaningar med lokal prägel över hela Sverige där individen,
eller gruppen, samlar höjdmeter i den lokala pulka- eller slalombacken det antal
gånger som krävs för att bestiga Mount Everest. En backe som ligger i direkt
anslutning till ett större friluftsområde att utforska och lära sig mer om. På så sätt
bidrar vi såväl till folkhälsan som till att stärka medvetenheten om miljö och
naturfrågor. Det ska med stöd av den digitala plattformen både kännas enkelt och
lustfyllt för att tilltala dagens unga.

Varför ska svenskarna bli ett folk av bergsbestigare undrar ni? Jo, för att
forskningen säger det och för att det är ett enkelt sätt mot en bättre folkhälsa.
Forskningen är tydlig med att vi människor mår bra av att vistas i naturen, den
säger även att 45 minuters pulshöjande aktivitet tre gånger i veckan är viktigt för
att vi som människor ska kunna vara våra bästa jag. Vi vet även att vi behöver
arbeta aktivt för att fortsätta aktualisera och i vissa fall förbättra kännedomen för
vår friluftspolitiska mål. Vi vill därför skapa en morot, en nudge om ni så vill, för att
fler ska få uppleva just detta, en tätortsnära och folkbildande motions- och
naturupplevelse. För alla! 10 000 människor i Sverige tar sig an världens högsta
berg, i sin egen tätortsnatur. Det vore sannerligen något att fira i november 2021
när temat för friluftslivets år är Må bra i naturen!

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Idén kommer från vår förening i Umeå, Korpen Umeå, som i samband med
coronapandemin skapade Bränteverest. En utmaning som innebar att man ska ta sig
upp och ner för slalombacken Bräntberget i Umeå 124 gånger. Var och en gör sina
rundor när det passar, fram till ett visst slutdatum, och varje gång registrerar man
det på en tävlingssida. På sidan får man en summering av sina egna höjdmeter men
även information om hur mycket alla deltagare skrapat ihop tillsammans. Över 800
personer har deltagit i Umeå sedan starten i maj och de har fått stor medial
uppmärksamhet på projektet.

Idén är lika genial som den är smittsäker i denna pandemitid. Vi möts alla vid en
utmaning, för vissa går det lättare än andra men alla har förutsättningarna att klara
den. I sin takt. Backen och friluftsområdet blir en samlingspunkt där personer kan
börja känna igen varandra och det byggs en gemenskap i gruppen.

Vi vill spinna vidare på idén och bredda den så att grupper, som exempelvis
skolklasser, familjer eller andra sammanslutningar, ska kunna bestiga Mount
Everest tillsammans. Skapa speciella klasser och utmaningar för ungdomar på
respektive ort för att skapa extra incitament för den målgruppen. Ihop med andra
aktörer som kommunen och miljöorganisationer vill vi kunna ge deltagarna en
kunskapshöjning genom lokal och lättillgänglig information i naturlig koppling till
aktiviteten där de lär sig mer om såväl sin tätortsnära natur och som om viktiga
natur- och miljöfrågor som allemansrätten. Vi vill samarbeta med organisationer och
tillgängliggöra information på fler språk än svenska och sprida informationen till
målgrupper, som till exempel ungdomar, som idag inte har tillräcklig kännedom om
våra friluftsområden eller vår allemansrätt.

Efter Korpen Umeås exempel finns nu ett intresse hos fler korpföreningar att göra
den här typen av aktiviteter och vi skulle i ett första skede vilja få igång tio orter
under 2021 och hjälpa dem komma igång genom att erbjuda en digital plattform så
att det blir enkelt att anordna och delta i aktiviteten. Genom att erbjuda ett stöd



från oss som förbund så slipper varje enskild förening lägga ner tid på onödig
administration eller omkostnader och kan istället fokusera på att locka så många
människor som möjligt i rörelse i sitt tätortsnära friluftsområde. Bränteverest i
Umeå blir Hammarbyeverest i Stockholm och Björneverest i Västerås eller varför
inte Vilstaeverest i Eskilstuna.

Till projektstarten kommer är vi redo att bygga plattformen och tillsammans med
våra 10 utvalda föreningar i stora och medelstora städer arbeta med att skapa
samarbeten tillsammans med kommunen, skolorna och andra viktiga organisationer
för att få med dem i satsningen. Vi ska söka samarbetspartners både lokalt och
nationellt för att få så stor spridning på satsningen som möjligt och stödja våra
föreningar i deras informationsspridning när själva evenemanget kickat igång. När
evenemanget är igång kan vi med hjälp av våra samarbetspartners ordna
exempelvis tema-kvällar, -helger eller -friluftsdagar där vi bjuder in en viss
organisation för att öka kunskapen i en viss fråga, eller en specifik grupp människor
att prova på och lära sig mer om det lokala friluftsområdet och naturfrågor.

För att lyckas med informationsspridningen och verkligen bygga en gemenskap,
både på den specifika orten och över hela landet bygger vi en struktur av digitala
sidor, såväl hemsidor som sidor på sociala medier, där vi dels kan se hur många
gånger vi tillsammans gått upp för Mount Everest och även se hur det går på
respektive ort. Vi vill skapa rörligt material med en bred variation av deltagare från
alla orter som vi kan sprida i våra och våra samarbetspartners kanaler. Vi vill ha en
interaktion med de som deltar och skicka ut nyhetsbrev och peppa dem att fortsätta
sin vandring. Vi vill även skapa lokal opinion och nå ut i media för att belysa såväl
motionens roll för individen, som friluftslivets år 2021 och hur väl dessa två hänger
ihop i projektet. Från dessa sidor vill vi även, med hjälp av kunniga
samarbetspartners, sprida material kring friluftslivet lokalt, om frågor kring
allemansrätten och miljön samt även uppmärksamma de olika teman som finns varje
månad under Friluftslivets år 2021.

Med hjälp av vårt anmälningssystem och vår lokala närvaro kan vi ha kontakt med
våra deltagare hela tiden. Det sker via nyhetsbrev, sociala medier, frågeformulär
och på plats för att få en bild av hur de upplever satsningen och vad den haft för
inverkan på dem. Likt de flesta motionslopps gemensamma deltagartröja kommer vi
leta samarbetspartners för att alla som deltar ska få nånting vid anmälan. Nånting
som knyter ihop deltagarna och skapar gemenskap, såväl i backen som i löpspåret
eller på stan och som framhäver projektets koppling mellan friluftslivet och
motionen. Vi vill hela tiden vara redo att förändra vår kommunikation om vi märker
att det finns bättre eller sämre sätt att nå ut. Vi vill inkludera deltagarna i vår
fortsatta utveckling av konceptet för att tillsammans med dem och våra 10
föreningar se hur vi kan ta detta vidare i framtiden och vad vårt nästa steg bör vara.

Vi ser detta som starten på något vi önskar att utveckla vidare framöver och
kommer under året arbeta för att fortsätta satsningen under 2022 och 2023.

Samverkan & samarbeten 
För att sprida rörelseaktiviteter och ökad kunskap om friluftslivet så brett som
möjligt tänker vi oss att söka samarbeten med exempelvis andra
idrottsorganisationer men även med skolor, Scouterna, Öppna Dörren och
miljöorganisationer som Städa Sverige eller Håll Sverige rent.

Arbetsplan

2020 (före projektstart)

- Planering av projektet.  

- Skapa kännedom om och intresse för projektet internt inom Korpen Svenska



Motionsidrottsförbundet.

- Initiera samarbeten med potentiella samarbetspartners kopplat till
utbildningssatsningen.

- Behovsinventering för den digitala plattformen.  

2021  

- Utveckla den digitala plattformen. 

- Lansering av projektet nationellt och lokalt.

- Löpande marknadsföring.

- Fördjupad samverkan med samarbetspartners.  

- Skapa engagemang hos deltagare och föreningar i landet.

- Löpande samordning av projektet, möten, utskick, inköp, uppföljning och
utvärdering med mera.  

- Planering av projektets fortsättning utifrån lärdomar från året.

2022

- Fortsatt utveckling av den digitala plattformen, ny funktionalitet.
- Löpande marknadsföring och opinionsbildning
- Fördjupad samverkan med samarbetspartners, nationellt och lokalt.
- Fler föreningar och orter är med i satsningen.
- Planering av projektets fortsättning utifrån lärdomar från året

Förväntade effekter

- Korpföreningar på 10 orter i landet deltar i satsningen.

- Att flera människor hittar njutningen och det roliga i att röra sig utomhus.

- 10 000 personer har deltagit i satsningen över hela landet.

- Ökad kännedom om rättigheter och skyldigheter i naturen, bland både vuxna och
skolbarn/skolungdomar.

- En renare utomhusmiljö kring våra tätortsnära friluftsområden och ökad
kännedom om hur nedskräpning påverkar naturen

- Inspirerade och engagerade föreningar som fortsätter att utveckla
utomhusaktiviteter för alla.

- Fler föreningar vill vara med framöver och utveckla konceptet ytterligare med
start 2022.

- Att satsningen bidrar till uppmärksamhet på och en positiv utveckling av för de 10
friluftspolitiska målen.

- Medial uppmärksamhet av projektet och på så sätt även Friluftslivets år.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Digital plattform Utveckling digital plattform 500 000



Marknadsföring & opinionsbildning 350 000
Personalkostnader 600 000

Summa, kr: 1 450 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2080 288 kr (inkl alla avgifter)

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.


