Idrottslyftet 2015
Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet via
Smålands Idrottsförbund (DF).
MÅL:
Att rekrytera nya barn och ungdomar till idrottsföreningen

-

REKRYTERING VIA;
Skolsamverkansprojekt
Projekt under Övrig tid (kvällar/helger/lov)

-

VIKTIGT:
-

Alla föreningar som söker projektmedel ska kunna erbjuda verksamhet i föreningen
för barn och ungdomar som blir intresserade
Alla projekt måste ha minst en samverkanspart
Vi beviljar EJ medel för tävlingar, turneringar och cuper
Vi beviljar EJ medel för mellanmål, frukt, priser, tröjor eller diplom.
Vi beviljar EJ medel för utbildning av skolans personal eller föräldrar
Vi ser gärna att föreningar som beviljas medel genomför ett arbete kring ”Idrotten
vill” tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för att utveckla er barn- och
ungdomsverksamhet. Se smalandsidrotten.se för att läsa mer om ”Idrotten vill –
Idrottslyftet”.

MÅLGRUPP:
-

Barn och ungdomar 7-25 år

Prioriterat:
-

Att nå funktionsnedsatta
Att ha verksamhet i invandrartäta områden
Att nå tjejer i killdominerade idrotter
Att nå killar i tjejdominerade idrotter

FÖRSLAG PÅ SAMVERKANSPARTER:
-

Skolan
Fritidshem
Fritidsgårdar
Sektioner i samma förening
Andra idrottsföreningar
Andra ideella organisationer och föreningar (stöd kan dock enbart beviljas till
idrottsföreningar)

KONTAKT:
-

Projektledare: Karin Carlsson, tel. 036-34 54 04, karin.carlsson@smalandsidrotten.se
Jönköpings län: Leif Edh, tel. 036-34 54 26, leif.edh@smalandsidrotten.se
Kronobergs län: Annelie Bengtsson, tel. 036-34 54 41,
annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se
Kalmar län: Kenth Karlsson, tel. 036-34 54 34, kenth.karlsson@smalandsidrotten.se
och Johan Israelsson, tel. 036-34 54 24, johan.israelsson@smalandsidrotten.se
Administratör: Eva Persson, tel. 036-34 54 10, eva.persson@smalandsidrotten.se

Se smalandsidrotten.se för att läsa mer om rekryteringsprojekt i Idrottslyftet.

Skolsamverkan
RIKTLINJER SKOLSAMVERKAN:
-

Aktiviteter får EJ genomföras på ordinarie idrottslektioner

-

Aktiviteterna får EJ vara valbara (alla elever i vald klass/årskurs/skola ska få testa
aktiviteterna)

-

Målgruppen får EJ redan vara föreningsanslutna och innebära extra träning under
skoldagen

-

Personal från skolan ska medverka vid alla aktiviteter

FÖRE ANSÖKAN:
Fundera på hur ni ska utforma projektet för att lyckas rekrytera så många nya som möjligt,
till exempel:
- Antal prova på gånger?
- Målgrupp? (ålder, kön, bostadsområden osv.)
- Tid på året för verksamheten?

VAD KAN VI ANSÖKA OM MEDEL FÖR? SKOLSAMVERKAN
-

Arvode, max 225 kr/h per ledare, inkl. sociala avgifter

-

Utvärdering och administration, max 10% av det beviljade beloppet

-

Material, max 10% av det beviljade beloppet. Ej inköp av inventarier.

-

Lokalhyra, i första hand vill vi att föreningen kollar om samverkansparten eller
föreningen kan stå för denna kostnad

-

Transporter, i första hand vill vi att föreningen kollar om samverkansparten kan stå för
denna kostnad

-

Beslut om medel som överstiger ovanstående och maxsumman (se nedan) kan tas om
särskilda skäl föreligger.

0

ANSÖKNINGSINFORMATION – SKOLSAMVERKAN:
-

Sista ansökningdag: 21 november via IdrottOnline (manual finns framtagen,
se Idrottslyftet på smalandsidrotten.se)
Maxsumma: 40 000 kr/förening.
Alla ansökningar över 40 000 kr/förening där det inte framgår att det finns täckning för
kostnaderna kommer att skickas tillbaka för korrigering av föreningen.

Övrig tid
RIKTLINJER ÖVRIG TID:
-

Alla projekt måste genomföras med minst en samverkanspart
Projekten kan genomföras dagtid, kvällar, helger och på skollov
Vi vill att samverkan ska vara kontinuerlig och bedrivas under en längre tidsperiod. Vi vill
att barnen och ungdomarna ska få testa varje idrott vid minst tre tillfällen.

FÖRE ANSÖKAN:
Fundera på hur ni ska utforma projektet för att lyckas rekrytera så många nya som möjligt,
till exempel:
- Antal prova på gånger?
- Målgrupp? (ålder, kön, bostadsområden osv.)
- Tid på året för verksamheten?

VAD KAN VI ANSÖKA OM MEDEL FÖR? ÖVRIG TID
-

Föreningsstöd: 500 kr per aktivitetstimme (60 min.). Här ingår: ledararvode, administrativa
kostnader, planeringsmöten och utbildning/kompetensutveckling.

-

Marknadsföringsmaterial

-

Lokalhyra, i första hand vill vi att föreningen kollar om samverkansparten eller föreningen
kan stå för denna kostnad
Transporter, i första hand vill vi att föreningen kollar om samverkansparten kan stå för
denna kostnad
Beslut om medel som överstiger ovanstående och maxsumman (se nedan) kan tas om
särskilda skäl föreligger.

-

ANSÖKNINGSINFORMATION – ÖVRIG TID:
Löpande ansökningar via IdrottOnline (manual finns framtagen, se Idrottslyftet på
smalandsidrotten.se)
- Maxsumma: 20 000 kr/förening.
Alla ansökningar över 20 000 kr/förening där det inte framgår att det finns täckning för
-

kostnaderna kommer att skickas tillbaka för korrigering av föreningen.

