
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Multikanoting i Småland
Projektstart (år/mån):

2022/04
Projektslut (år/mån):

2022/10
Projektets totala budget (kr):

28 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

28 500 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:

Sara Brunskog
E-postadress:

sara.brunskog@frisksport.se
Telefon (dagtid):

072-0163250
Mobiltelefon:

072-0163250

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att under sommaren 2022 ordna tre kostnadsfria paddlingshelger för nyfikna
smålänningar som får paddla kanadensare, S.U.P:ar, havskajaker och forskajaker.
Det är ett sätt att få fler personer att prova på friluftsliv på ett roligt sätt där
intresserade personer kostnadsfritt kan delta utifrån sin egen ålder och nivå.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Värnamo Frisksportklubb bedriver friluftsaktiviteter i många olika former. Tack vare
den stora kunskap om paddling som finns i Värnamo FK vill Svenska
Frisksportförbundet ge klubben i uppdrag att i samarbete med förbundet genomföra
öppna träffar för allmänheten i Småland för att låta fler prova på friluftsliv.
Pandemin har fått fler att få upp ögonen för friluftsliv, men också fått människor att
isolera sig. Vi vill med projektet locka med de nyfrälsta friluftsentusiasterna på nya
äventyr och framförallt få de som isolerat sig att komma ut i naturen.
Vi riktar oss till alla åldrar och erbjuder tre sommarhelger med prova på-paddling
på följande sätt:
*Glida fram på lugna vatten i kanadensare.
*Paddla havskajak bland öar i en skärgård.
*Stå på vattnet och ta dig fram på en paddelbräda.
*Upplev kraften i en fors från en forskajak.

Vi satsar nästa sommar på tre helger; en i maj, en i juni och en i augusti. Vi inbjuder



allmänheten att komma till två olika platser där vi brukar ha verksamhet: sjön
Hindsen mitt i Småland och vår forspaddlingsarena mitt i Värnamo. Båda platserna
ligger i vacker småländsk natur.

Efter att ha fått en fin paddlingsupplevelse tror vi att man kan gå vidare på olika
sätt; köpa en egen kanot, hyra av kommersiella uthyrare eller gå med i en förening.
Vi vill att det ska vara gratis att testa och att man ska kunna ta med hela familjen.

Som egen insats har vi ideella ledare och instruktörer på plats under hela helgerna
och även befintlig kanotutrustning.

Förväntade effekter

Att fler får prova på paddling i olika former.
Att vi når nya grupper och låter dem prova på friluftsliv.
Att Frisksport syns mer i Småland.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Marknadsföring (digitalt och tryck av affischer) 4 000
Hyra och inköp av kanotutrustning 20 000
Mat till ideella ledare 2 000
Kanslipersonalkostnad (administration, redovisning) 2 500

Summa, kr: 28 500

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

10 250

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.


