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Svenska Klätterförbundet

PROJEKT

Projektnr:

C1
Projektnamn:

Upptäck uteklättring genom regionala hubbar
Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2023/12
Projektets totala budget (kr):

1 230 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

798 000 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:

Emma Borggren-Franck
E-postadress:

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
Telefon (dagtid):

0702398644
Mobiltelefon:

0702398644

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Inledning
Fokuset för projektet är två delat, att hjälpa klubbar ordna prova på-klättring
utomhus samt att fortbilda klubbengagerade så att de själva kan leda
utomhusklättring. Vi tror att lösningen för att nå detta är genom uppstart av
regionala hubbar där ledarkompetens och utrustning kan samlas. Att klubbarna
genom projektet får möjlighet att erbjuda uteklättring tror vi kan leda till att helt
nya målgrupper kan intressera sig för klättring.
Flera av våra föreningar har kö till barn- och ungdomsverksamheten inomhus, dels
på grund av platsbrist på anläggningarna, dels på grund av brist på ledare. Genom
att flytta delar av verksamheten från inne till ute kan platsbristen inomhus delvis
kringgås, och genom att erbjuda kompetensutveckling för ledare att kunna erbjuda
klättring utomhus kan förhoppningsvis nya och befintliga ledare få inspiration och
ökad motivation.
Metodiken vi vill använda oss av är att utforska och lära ihop med klubbarna som
deltar i projektet. Till exempel vill vi inom ramen för projektet utforma ett digitalt
utbildningsstöd för klätterledare så att de i sin tur kan underlätta övergången från
inneklättring till uteklättring. Att behovet av digitalt utbildningsstöd finns vet vi
ifrån våra möten med ledare, men exakt vad de behöver vill vi utveckla ihop med de
blivande uteklätterledarna.
Syfte



- hjälpa klubbar att lägga till utomhusklättring i sin verksamhet
- vidareutbildning inspirerar och motiverar ledare att börja/stanna kvar
- överbrygga svårigheten för många att prova utomhusklättring
- inspirera till att ta del av fler aspekter av klättring
- får en positiv bild av att klättra i förening
- informera om allemansrätten
- utbilda säkerhetsmedvetna och ansvarstagande klättrare

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektplan
Organiserad klättring utomhus kräver utbildade ledare. Genom
Produktsäkerhetslagen ställer Konsumentverket krav på att arrangemang som
klubb- och prova-på klättring ska vara säkra. För att erbjuda säker klättring
bedömer Konsumentverket att instruktörernas kompetens som lägst bör motsvara
kraven som anges av Svenska Klätterförbundet. Vår rekommendation är att alla
ledare ska vara “Klätterledare utomhus”, vilket är första steget i Klätterförbundets
instruktörssystem för uteklättring. Som “Klätterledare utomhus” får ledaren rätt
kunskaper för att arrangera klättringar på lokala klippor de känner till. Ledaren lär
sig rigga för topprepsklättring, göra riskanalyser och får tips om förebyggande och
omhändertagande av eventuellt incidenter. I utbildningen av “Klätterledare
utomhus” för klubbaktiviteter inkluderar vi information om allemansrätten och tips
om aktiviteter runt omkring själva klättringen, för att en större grupp ska kunna
hållas aktiv på olika sätt.
Utomhusverksamhet kräver specialiserad utrustning som inte alltid finns hos
klubbarna.
För att möta behoven från klubbarna vill starta upp regionala hubbar med tillgång
till kunskap, ledarutbildare samt utrustning. Hubbarna placerar på strategiskt
utvalda delar av landet (tex nord, mitt, syd, väst, öst och Mälardalen) och erbjuder
prova-på klättringar utomhus och låneutrustning. Klubbar som självständigt vill
arrangera klättring utomhus erbjuds utbildning av Klätterledare samt hjälp med
inköp av utrustning. Vi vill driva projektet under två år eftersom vi av erfarenhet vet
att denna typ av verksamhet ofta har en långt uppstartstid. När klubbarna genom
stöd från projektet fått i gång sin uteverksamhet och utbildat egna klätterledare så
kommer de kunna driva verksamheten vidare utan stöd från förbundet. Det är en
viktig aspekt av projektet, att klubben efter projektet har stärkts med de
kompetenser som behövs för att kunna fortsätta med uteverksamheten i egen regi.

Digitalt utbildningsstöd
Pandemin gjorde det klart för oss att det är en nödvändighet att påbörja en
digitalisering av våra utbildningar. Under pandemin har vi byggt upp en
utbildningsskuld. Genom att tillgängliggöra delar av våra utbildningar online kan vi
både göra våra utbildning bättre och erbjuda dem till fler deltagare när det passar
dem. Flexibiliteten ökar. Delar av våra utbildningar kommer även i fortsättningen
vara praktik och lärarledda övningar på fysiska träffar. Digitaliseringen handlar om
att förbereda och underlätta för deltagare och klubbar att få tillgång till:
- kunskap om knutar, utrustning, tekniker som ingår i utbildningarna
- kunskap om Allemansrätten och långsiktig tillgång till klättring utomhus
- inspiration
- Klätterförbundets utbildningsnormer och instruktörsnivåer
- kunskap om förebyggande säkerhetsarbete
- kunskapsbevis
- uppföljningar och efterstudier
Digitalisering av våra utbildningar sträcker sig över fler av våra
verksamhetsområden och finansieras även av det så kallade Instruktörsprojektet,
återstartsbidrag från RF samt egna medel. Inom ramen för detta projekt söker vi
bidrag för att digitalisera den utbildningsdel som berör ”Klätterledare utomhus”.

Genomförandexempel - Hubb Syd
Kansliets projektledare sköter inköp av utrustning till hubb Syd och utser en eller



flera auktoriserade instruktörer som vill delta i projektet. Instruktörerna ska utöver
att ha rätt kompetens även vara förebilder och stå bakom Klätterförbundets
värderingar.
Projektledaren kontaktar klubbarna i regionen och erbjuder prova på-tillfällen. I
samråd med klubben marknadsför även projektledaren prova på-tillfällena till
nya/andra målgrupper. Vi vill till exemple vända oss till nyaanlända och ha riktade
insatser för att nå ut i socioekonomiskt utsatta områden. Förhoppningen är att
arrangera cirka två prova på-tillfällen per månad under fem månader på vår och
sensommar.
De klubbengagerade ledare som visar intresse erbjuds kostnadsfri utbildning till
”Klätterledare utomhus” så att de själva efter genomförd utbildning kan arrangera
utomhusklättring i klubbens regi. Projektledaren sätter samman fokusgrupper bland
de blivande klätterledarna där behovet av digitalt utbildningsstöd kan
vidareutvecklas och fördjupas. Projektledaren tar med sig lärdomarna och behoven
för ”Klätterledare utomhus”. Utifrån det som framkommer i fokusgrupperna
produceras sen digitalt utbildningsmaterial som integreras med övrigt
utbildningsmaterial inom digitaliseringsarbetet.

Förväntade effekter

Mål
Genom projektet vill vi underlätta för klättrare att ta steget från inneklättring till
uteklättring, utbilda fler klätterledare för uteklättring samt ge klätterledare bästa
möjliga stöd under utbildningen.
- fler ledare vidareutbildas för att kunna leda utomhusklättring
- fler barn, unga och vuxna kommer ut och klättrar
- tillgängliggöra friluftsliv för inomhusklättrare och nya målgrupper
- tillgängliggöra en ”ny” arena för inomhusklättrare och nya målgrupper
- nya målgrupper hittar till klättringen tack vare möjligheten att prova klättring
utomhus
Mervärden - De nya uteklättrarna får med sig information om allemansrätten, blir
säkerhetsmedvetna och ansvarstagande klättrare och får en positiv bild av att
klättra i förening. Förhoppningsvis ger detta spinoff-effekter långt efter att projektet
har avslutats.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Auktoriserade instruktörer regionala hubbar. Arvoden ink moms, reseersättning, möten (6
hubbar x 3tkr/dag x 1,5restid x 2ggr/mån x 5 mån)

270 000 kr

Utrustning regionala hubbar. Kostnader för tex hjälmar, rep, bromsar ink moms (15tkr per
hubb).

90 000 kr

Digitalisering av utbildning och material "Klätterledare utomhus". Arvoden ink moms,
möten, film, bilder, utrustning.

150 000 kr

Projektledning 25% 12 mån. Lönekostnader ink sociala avgifter. 151 000 kr
Resor för projektledare. Resa, boende och mat 4tkr x 6 hubbar. 24 000 kr
Sponsrade inlägg sociala medier. Kommunikationskostnad ink moms. 10 000 kr
Marknadsföringsmaterial. Profilkläder, flaggor, design och tryckkostnader ink moms. 40 000 kr
OH-kostnader. +15% av lönekostnad för kontor, IT etc, +15% av arbetskostnad för
administration av utbildningsdeltagare & kostnader för förvaring av utrustning.

63 000 kr

Summa, kr: 798 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

25%=365h operativ tid & 520h årsarbetstid 291kr/årsarbetstidstimme ( inkl. sociala
avgifter och pensionsavsättningar)

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.


