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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Islandshästförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Ridutmaningen 2021
Projektstart (år/mån):

2021/01
Projektslut (år/mån):

2021/10
Projektets totala budget (kr):

100000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

100000 kr 2021
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:

Lynn Edberg
E-postadress:

lynn.edberg@hotmail.se
Telefon (dagtid):

0735585365
Mobiltelefon:

0735585365

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet syftar till att få så många som möjligt av våra 7000 medlemmar i SIF
(Svenska Islandshästförbundet) att våga ge sig ut i skogen samt lära sig mer om hur
man som häst/ryttarekipage skall uppträda i naturen. SIF satsar mycket på tävling
för våra ungdomar och seniorer, men vill med detta initiativ även få dem att våga
rida ut i skogen på ett säkert sätt genom ökad kunskap om naturen och
allemansrätten samt lämplig utrustning. Ökad kunskap kommer även leda till ökad
hänsyn när man rider på stigar/ vägar som delas med andra cyklister och vandrare.

Bidraget på 100000 kr kommer att gå till utbildning i allemansrätt samt inköp av
utrustning som är användbart i naturen såsom stormkök, tältutrustning, kompass,
kniv mm.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet kommer genomföras genom att uppmana de lokala föreningarna att
arrangera ritter under perioden april-september. Ritterna skall vara i olika
svårighetsgrad både gällande längd och typ av terräng, så att det finns något som
passar alla från 7 år-80 år! Både dagsturer och flerdagsturer med Övernattning i
naturen med tält/ i vindskydd planeras. De föreningar som lyckas rida ihop 2021 mil
under dessa 6 månader kan vinna fina priser som är bra att ha när man rider i
skogen som en uppmärksamhetsgest till de föreningar som får med många
medlemmar att engagera sig i projektet.



Vi kommer att skapa en facebooksida där alla ritter läggs ut som
evenemangsinbjudan så att alla SIF medlemmar ser när ritten är, svårighetsgrad
mm och kan anmäla sitt deltagande. Vi gjorde ett liknande arrangemang 2020
’Sverigerittenutmaningen’, vilket var första gången för denna typ av arrangemang.
Det var mycket lyckat och vi lärde oss dels att det finns stort intresse för att
övernatta i naturen, dels att vi behöver förbättra vår kunskap om allemansrätten
och hur man bör agera med häst i naturreservat eller annan känslig miljö samt i
trafik.

Vi planerar att genomföra 50 dagsetapper runt om i Sverige med i snitt 8 deltagare
per etapp samt 5 etapper som är minst 2 dagar med övernattning med 15 deltagare
per etapp. Vi tror att minst 35 lokalföreningar kommer engagera sig i projektet.

Bidraget på 100000 kr avser:

* Reflexväst 20*(50*8 + 5*15)=10000 kr

* Utbilding/workshop i allemansrätt, varje etappansvarig blir inbjuden till
utbildningen där vi tittar på tillgängliga filmer om allemansrätt och pratar kring
dem. Etappansvarig börjar sedan sin etapp med att lära ut till alla deltagarna på sin
respektive etapp. Lokalhyra 15000 kr, reseersättning 15000 kr

* Utrusning
Tält, stormkök, kniv etc till de 5 etapperna med övernattning 5*7000=35000

* Priser 25000
- Kompasser 5000 kr
- Moraknivar 5000 kr
- Överlevnadsarmband 5000 kr
- Första hjälpen väskor 10000 kr

Förväntade effekter

Genom satsning på utbildning i allemansrätt och hur man bör agera med häst i
naturen så räknar vi med att 20% fler av våra medlemmar skall våga följa med på
ritter ut i naturen jämfört med vad som uppnåddes under Sverigeritten 2020. Vi
hoppas också att fler av våra ungdomar skall våga följa med.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

* Reflexvästar 10000 kr
Utbildning i allemansrätt 30000 kr
Utrustning för övernattning i naturen 35000
Priser 25000

Summa, kr: 100 000

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.


