Idrottslyftet 2014
Rekrytering - Skolsamverkan (Västsvenska Idrottsförbundet)

Syftet med skolsamverkansprojekt är att rekrytera fler barn och ungdomar till den föreningsdrivna idrotten och
öka deras fysiska aktivitetsnivå. Skolsamverkan ger ökat utrymme för fysisk aktivitet och hälsa i skolan
samtidigt som den föreningsdrivna idrotten får möjlighet att visa upp sig och rekryterna nya medlemmar till sin
verksamhet.
Riktlinjer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektet ska vara förankrat både hos skolledning och föreningsstyrelse
Aktiviteterna inom projektet ska genomföras under den sammanhållna skoldagen, kl 06:00-18:00 och
vända sig till elever i åldern 7-25 år
Aktiviteterna får inte genomföras på tid för ämnet idrott och hälsa då satsningen ska skapa ytterligare
utrymme för idrott och fysisk hälsa i skolan
Projektet ska omfatta samtliga elever i vald skola/klass. I begränsad omfattning kan insatser mot
särskilda målgrupper göras, dock ej idrottsprofilklasser
Satsningen ska erbjuda och genomföra aktiviteter som domineras av lekfullhet och allsidig
rörelseglädje där barnen och ungdomarna får känna att de lyckas
Verksamheten ska präglas av demokrati, mångfald, jämställdhet, rent spel och respekt för andra
Skolpersonal ska närvara vid aktiviteterna och det är skolan som har ansvar för verksamheten under
hela skoldagen
Aktiviteterna ska i första hand genomföras i skolans närområde
Föreningen ska kunna erbjuda en fortsatt verksamhet efter skoltid för den valda målgruppen
Även skolan bör avsätta resurser för projektet
Det maximala beloppet för ett skolsamverkansprojekt är 50 000 kr/år per förening

Övriga förutsättningar:

•
•
•

Material som är inköpt med Idrottslyftetsmedel ägs av föreningen
Projektet ska dokumenteras i föreningens verksamhetsberättelse
Uppföljning och återrapportering av projektet är viktigt! Om riktlinjer och krav inte följs kan föreningen
bli återbetalningsskyldig

Vi ser gärna att flera föreningar samverkar för att visa upp idrottsrörelsens utbud och bredd så att
skoleleverna får prova på flera idrotter. Föreningen får även samverka med andra
organisationer/verksamheter utanför idrotten t.ex. friluftsorganisationer.

Rekrytering - Samverkan utanför skoltid (Västsvenska Idrottsförbundet)

Precis som med Skolsamverkan är syftet med Samverkan utanför skoltid att rekrytera fler barn och ungdomar
till idrotten. Här ges även möjligheten för föreningar att i samverkan med andra föreningar/organisationer
bedriva rekryteringssatsningar utanför skoltid.
Riktlinjer:

•

•
•
•

För att en satsning ska beviljas av Västsvenska Idrottsförbundet är det en förutsättning att minst två
föreningar med olika idrotter på programmet (alternativt en fleridrottsförening) samverkar eller att en
idrottsförening samarbetar med andra organisationer som också främjar fysisk aktivitet för barn och
ungdomar, ex. de som ryms inom Svensk Friluftsliv
Projektet har som mål att rekrytera fler barn och ungdomar i åldern 7-25 år
Satsningen ska präglas av ett nytänkt där nya idéer och sätt att rekrytera används
Det maximala beloppet för ett samverkansprojekt utanför skoltid är 20 000: -/förening

Idrotten vill (SISU Idrottsutbildarna Väst)

Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill
För att idrottsrörelsen i ännu större utsträckning ska bedriva sin verksamhet enligt idrottsrörelsens idéprogram
Idrotten vill har SISU Idrottsutbildarna möjlighet att stödja projekt med detta som mål. Syftet är att skapa en
bättre verksamhet för barn och ungdomar.
Riktlinjer:

•
•
•

Föreningen ska göra en nulägesanalys för att identifiera ett eller flera utvecklingsområden utifrån vilka
det ska skapas en handlinsplan. SISU Idrottsutbildarna har ett verktyg specifikt för detta ändamål som
vi rekommenderar att föreningen använder
Målgruppen för projektet kan vara aktiva, ledare/tränare, föräldrar, föreningen som helhet eller
specifika grupper
Bidrag kan sökas för kostnader kopplade till analysarbetet samt genomförandet av handlingsplanen

Anläggningsstöd (Västsvenska Idrottsförbundet)

Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.
Stöd ges i första hand till nya eller utökade aktivitetsytor men det finns även möjlighet att få stöd till energioch miljöförbättrande åtgärder samt säkerhetsprojekt. Från 2014 finns det även möjlighet att få stöd för
byggnation av samlingslokaler, så som teorilokaler och andra sociala ytor.

Viktig information om samtliga Idrottslyft
•
•

•
•

Från 2014 sker ansökningar för samtliga Idrottslyft löpande under året med start 1/1
Alla ansökningar görs i IdrottOnline under fliken Idrottslyftet. Var noga med att söka från rätt
organisation, SISU Idrottsutbildarna Väst (SISU) eller Västsvenska idrottsförbundet (SF/DF)
Kontakta alltid föreningens idrottskonsulent hos SISU Idrottsutbildarna Väst innan ansökan görs
Föreningar som erhållit bidrag via Idrottslyftet 2013 måste skicka in sin utvärdering innan någon ny
ansökan behandlas

Kontaktpersoner
Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed och Mellerud
Jan Hagelbrand, 0532-189 73, jan.hagelbrand@amal.se
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil
Malin Ericsson, 0522-440 10, malin.ericsson@vsif.se
Munkedal och Färgelanda
Susanne Eriksson, 0522-44 00 06, susanne.eriksson@vsif.se
Uddevalla
Thomas Franzén, 0522 44 00 11, thomas.franzen@vsif.se
Stenungsund, Orust och Tjörn
Thomas Hagelberg, 0303-888 50, thomas.hagelberg@vsif.se
Lerum och Partille
Pilo Stylin, 031-726 60 48, pilo.stylin@vsif.se
Ale och Kungälv
Richard Cander, 031-726 60 21, richard.cander@vsif.se
Mölndal
Annika Jedemark, 031-726 60 34, annika.jedemark@vsif.se
Härryda
Robin Svensson, 031-726 60 38, robin.svensson@vsif.se
Göteborg Centrum
Richard Udin, 031-726 60 23, richard.udin@vsif.se
Öckerö och Göteborg Nordöstra
Denny Olofsson, 031-726 60 35, denny.olofsson@vsif.se
Västra Göteborg
Emma Svensson, 031-726 60 24, emma.svensson@vsif.se
Göteborg Hisingen
Thomas Lundvall, 031-726 60 42, thomas.lundvall@vsif.se
Fotboll Göteborg
Eleonore Tammermo, 031-726 60 32, eleonore.tammermo@vsif.se
Idrottslyftet Anläggningsstöd
Anders Manheden, 031-726 60 30, anders.manheden@vsif.se

