
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Islandshästförbundet Fritidssektionen

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Sverigeritten - en miljövänlig resa till häst genom Sverige för hela
familjen

Projektstart (år/mån):

2022-01-01
Projektslut (år/mån):

2022-09-30
Projektets totala budget (kr):

200000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

200000 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:

Erik Sporrong
E-postadress:

erik.sporrong@telia.com
Telefon (dagtid):

070-7179868
Mobiltelefon:

070-7179868

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Engagera och uppmuntra till långritt för hela familjen. Knyta ihop lokalföreningar
från norr till söder och därigenom få ett utökat samarbete mellan fritidsryttare i
lokalföreningarna. Vi vill få det till en tradition, då vi genomförde Sverigeritten 2020
och det var en lyckad. Den här gången vill vi fokusera på hela familjers deltagande
samt försöka att fylla de geografiska luckorna som var i Sverigeritten 2020.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Det blir en ritt från norr till söder, vi startar i Kiruna och går i mål i Ystad eller
någon annan stad i södra Sverige. Målet är att vi ska kunna rida alla sträckor.
Återigen Göra det till en riktig budkavle. De olika lokalföreningarna planerar och
genomför det olika sträckorna i "sin" geografiska del, och på det sättet får vi med
alla. För att få med hela familjen ska vi ha aktiviteter och happenings hos varje
lokalförening för att uppmärksamma vår islandshäst. Vi vill kunna knyta den lokala
företagaren som vi anlitar för tex bed and box till vår budkavle

Vi kommer inom två veckor att komplettera vår beskrivning av projektet, dess
genomförande och förväntade effekter. Samtidigt kommer vi att förtydliga vilka
aktiviteter vi kommer att ha.
.



Förväntade effekter

Vi vill öka intresset för Fritidssektionens verksamhet i Islandshästsverige. Hela
familjen blir delaktig för en mera jämställd friluftsorganisation till häst.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Kost och logi 80000
Aktiviteter 70000
Transporter 20000
Projektledning 30000

Summa, kr: 200 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

100 300

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.


