Idrottslyftet 2019
"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och
stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten"

Under benämningen Idrottslyftet har Riksidrottsförbundet (RF) av regeringen återigen tilldelats
medel för att under 2019 förstärka föreningarnas satsningar inom idrottens barn- och
ungdomsverksamhet.
Huvudinriktningen inför 2019 är att få fler barn och ungdomar att fortsätta idrotta längre upp i
åldrarna i enlighet med den överordnade utvecklingsplan som Riksidrottsförbundet godkänt för
SVWF. Denna plan specificerar 12 olika insatsområden. Se insatsområden samt beskrivning nedan.

Ansöknings- och rapporteringsprocedur för Idrottlyftet 2019
SVWF ber varje förening observera att det självfallet även i år är möjligt att ansöka om flera olika
projekt. SVWF måsta ha mottagit föreningens kompletta ansökan/ansökningar senast 2019-03-31.
Återrapporteringen skall vara gjord efter projektets slut, men senast 2019-12-31.
Observera att återrapporteringen, på beviljade medel, skall innehålla redovisning av projektet
inklusive tydligt ekonomiskt utfall för projektet.
Följande parametrar vägs in i SVWF´s fördelning av de Idrottslyftsmedel som blivit tilldelat vårt
förbund:
•
LOK-stödsstatistik
•
Ungdomslicenser i föreningen
•
Föregående års inkomna Idrottslyftsrapporter
•
Långsiktig satsning på ungdomsarbetet inom klubben
•
Projektets möjlighet att arrangeras inom ramarna för Idrottslyftet d.v.s. bland annat att inte vara
en del i den dagliga verksamheten eller att betrakta som lägerverksamhet
Förening som blivit tilldelad medel under föregående år men som inte återrapporterat sina
genomförda aktiviteter kommer inte att erhålla nya Idrottslyftsmedel under 2019.
Observera att oanvända medel eller överskott från projekten skall returnerats till RF enligt riktlinjer.
För att öka möjligheterna att få medel till er verksamhet ber vi er beakta följande:
•
Ansökningen skall endast innehålla den projekttyp ni söker medel för (se 12 insatsområden)
•
Ansökningen skall vara konkret och projektet tydligt beskrivet, även ekonomidelarna
Notera att fler ansökningar inte per automatik resulterar i mer pengar då budgeten är begränsad.

Har du och din klubb direkta frågor till SVWF om Idrottslyftet 2019 samt förfarandet runt
ansökningar och rapporteringar kan du kontakta oss per email: idrottslyftet@vattenskidor.org
Information från RF rörande alla delar i Idrottslyftet finner du och din klubb på följande länk:
http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/Riktlinjer
Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet
2019-01-23
Michael Kjellander
Pia Hägg
SVWF Sportchef
SVWF Generalsekreterare
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Beskrivning av 12 insatsomraden
Bakgrund
De numera elva insatsområdena har valts ut efter ett nästan 1 år långt projekt inom SVWF´s
Idrottslyft. Medlemsföreningarna i SVWF har haft möjlighet att påverka urvalet och följande
meningar är basen till föreningarnas delaktighet i projekten.
•

En "Vi-känsla" bör genomsyra alla delar i SVWF´s organisation

•

En stark och tydlig grund gör arbetet inom föreningen enklare. Att öka "Vi-känslan" gynnar
antalet medlemmar och intresset att vara aktiv i olika delar inom föreningen

•

Medlemmars deltagande i kvalitativ och omväxlande träning samt kunskap om funktionärers
arbete gynnar viljan att delta på olika nivåer samt i olika roller inom föreningen och SVWF

•

Att ha välutbildade och kunniga funktionärer, ledare och tränare är en styrka och stöttepelare i
alla föreningar. Utan kunskap om regelverk kan inte heller träning framskrida på ett optimalt sätt

•

Ökad kvalitet på tränare och ledare skapar bättre träning för varje utövare

•

Att ha många kompetenta funktionärer ger en styrka åt sporten, förbundet och utövare

•

Anläggningar med teknikspecifik kvalitet och attraktiva sidoaktiviteter sporrar och utvecklar
individer. Denna bas genererar stabilitet i idrottandet, oavsett disciplin, vilket i sin tur leder till
vidareutveckling av sporten
Med dessa delar kommer vi, som vi startade med att skriva:
"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i
förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten"

12 olika projekttyper det går att söka Idrottslyftsmedel för.
Utbildning
NR.
1B

Område och kort beskrivning
Utbildning av samtliga funktionärer
Passande utbildning för alla typer av funktionärer.
Utbildningar dit föreningen sänder deltagare skall vara tillgängliga för alla medlemmar i våra
föreningar och annonserade genom förbundets officiella kanaler.

2C

Utbildning specifikt tränare/ledare
Utbilda medlemmar genom att låta dem gå viktiga utbildningar (ex. Plattformen eller Tränar-1
utbildning) så att statusen på tränare därmed stiger.

3C

Utbildning barn- och ungdomsidrott
Utbilda medlemmar i barn- och ungdomsidrott ex. med hjälp av SISU idrottsutbildarna eller annan
likvärdig extern utbildare.

4A

Utbildning styrelse
Låta styrelsen gå relevant utbildning för att öka styrelsens kompetens inom föreningskunskap
samt insikt i ”Idrotten Vill” (Se även mer om Idrotten Vill på YouTube)
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Träning/Tävling
NR.
5B

Område och kort beskrivning
Tävlingar med enklare former
Arrangera tävlingar med enklare former där barn och ungdomar är medhjälpliga att arrangera
evenemanget med sina kunskaper. SVWF förordar regelverket till Inspiration Tour 2019.

6B

Extern tränare
Arrangera organiserad träning med kvalificerad extern tränare.
Minst 2 dagar med minst 6 deltagare.

7A

Vattenskid-, wake- och barfota skolor
Arrangera vattenskid-, barfota-, wakeboardskolor på ett sådant vis att det gynnar tillväxt av
utövare inom alla våra discipliner. Not. Avser inte behållandeverksamhet.

Utveckling
NR.
8A

Område och kort beskrivning
Profilering
Stärka föreningarnas profilering så att barn och ungdomar samt föräldrar känner en ökad
samhörighet inom föreningen och därmed ökar Vi-känslan. En stark Vi-känsla ger trygghet åt
barn och ungdomar.

9A

Kommunikation
Föreningen skall utse kommunikationsansvarig med uttalat ansvar för spridande av information.
Medel kan sökas till relevant utbildning för kommunikationsansvarig.

10A

Arrangemang/Aktivitet med PR-värde
Genomföra aktiviteter som innehar högt PR-värde både för föreningen och för SVWF såsom
exempelvis olika stadsevents eller i förbindelse med olika festivaler och/eller olika året-runt
jippon.

Anläggning
NR.
11B

Område och kort beskrivning
Utveckla anläggningar att inkludera sidoaktiviteter
Stötta föreningarnas utveckling att uppnå en bredare verksamhet med exempelvis sidoaktiviteter
som innebär att barn och ungdomar väljer att vistas på anläggningen både före och efter
genomförd aktivitet på vattnet.

12D

Kommunikation/samarbete med berört DF för stöd till exempelvis båtar och kabelanläggning
SVWF överlåter till DF att stötta i att skapa fullt funktionella arenor genom att bidra med medel
till ex. material, teknikspecifika båtar samt till kabelanläggningar.
Enligt överenskommelse med RF uppmanas föreningen att ansöka om medel hos föreningens eget
distriktsidrottsförbund (DF)
För nybyggnationer eller större renoveringar av anläggningar kan föreningar ansöka om medel
även via Arvsfonden.se
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