Idrottslyftet 2009-2010

Inriktningen 2009-2010
Idrottslyftets inriktning
Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja
idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet ska utgå
från ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv.
• För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i
åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att:
• Utveckla förbund och föreningar
• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
• Rekrytera och utveckla ledare
• Samverka med skolan.

Mycket pengar
•

Totalt 500 000 tkr

•

Svenska Judoförbundet har 794 tkr (Eddy Åberg 040-6005967)
– Speciella projekt som förbundet driver

•

Svenska judoförbundets klubbar 1 400 tkr (Eddy Åberg 040-6005967)
– Ansökningar via Sv. Judoförbundets styrelse

•

Stockholms Distriktsidrottsförbund har 17 087 tkr (Ulf Backlund 070-527 4012)
– Samverkar skola och idrott (projektbaserad)
– Tillänglighet av idrottsanläggningar

•

SISU har fått 2 237 tkr (Gunilla Lindström 08-727 4087)
– Ledarutveckling
– Unga ledare

Hur söker man ?
• Klubbarna kan söka pengar från SISU, Stockholms Idrottsdistrikt
och Svenska Judoförbundet.
• En enkel skrivelse med följande innehåll:
– Vem som söker (en eller flera klubbar)
– Vad man söker för (inom inriktningen)
– Eventuell en budget
– Tidsperiod (rapportering sker i september)

• Vi inom Stockholms Judoförbunds styrelse kan hjälpa till.

Ny information från Svenska Judoförbundet om idrottslyftet
2009-2010
Nu finns det ännu en möjlighet till att söka projektmedel ur Idrottslyftet
Sista ansökningsdag 14 maj Besked om ev stöd 24 maj
Följande prio.ordning gäller:
•
bidrag beviljas till de föreningar som tidgare ej fått medel beviljade
•
bidrag beviljas till de föreningar som tidigare fått medel men inte nått max gräns
60.000 kr.
Maila din ansökan tillsammans med projektbeskrivning till idrottslyftet@judo.se
Förslag på projekt som Svenska Judo Förbundet prioriterar
• utveckla verksamheten för ungdomar och ledare så att fler väljer att träna judo längre
Därför kommer projekt med målsättningarna att rekrytera och behålla tonåringar i
verksamheten att prioriteras högt.
–
–

Utveckla samverkan/nätverk genom erfarenhetsutbyte mellan tränare/ledare över
klubbgränserna.
Satsa på utbildning/kompetensutveckling för tränare

Mer information hos RF/FS
• http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottslyftet/
• http://www.judo.se/109.0.html?&cHash=70d91197b6&tx
_ttnews[backPid]=1&tx_ttnews[tt_news]=3511

