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Anslutet till RF

Ny ansökningsperiod för
Verksamhetsstöd Idrott 65+
Från och med 1 mars 2021 kan idrottsföreningar anslutna till Svenska Dragkampförbundet
ansöka om verksamhetsstöd för äldre. Antingen för genomförda aktiviteter under 2021 eller
för planering av aktiviteter under 2022.

Stödberättigad förening
Idrottsförening som är medlem i Svenska Dragkampförbundet har rätt att erhålla
verksamhetsstöd till föreningen med aktiva i åldern 65 år och äldre i enlighet med vad som
anges nedan.

Stödberättigad verksamhet
Verksamhetsstöd till IF med aktiva i åldern 65 år och äldre utgår för idrottslig verksamhet
som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad
tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt
moment av fysisk aktivitet. Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott hos
aktiva i åldern 65 år och äldre och främja möjligheterna till en allsidig träning efter vars och
ens fysiska och psykiska förutsättningar. Verksamheten ska vidare utveckla kvaliteten i
idrottsverksamheten så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt
engagemang, jämställdhet och integration. Verksamhetsstöd utgår enbart för verksamhet som
bedrivits under den tid som föreningen varit medlem i SDF.

Kriterier för stöd
Idrottsförening som vid tiden för inlämnad ansökan bedriver och/eller under perioden från 1
februari 2021 bedrivit stödberättigad verksamhet (se ovan) har möjlighet att erhålla
verksamhetsstöd om de vid tiden för ansökan har minst tre medlemmar som är aktiva utövare
och 65 år eller äldre (födda 1957 eller tidigare).
Föreningen kan erhålla ytterligare stöd om det genomförts utbildning, föreläsning eller
samarbete med RF-SISU, kopplat till aktiviteterna som syftar till att utveckla verksamheten.
För föreningar som planerar verksamhet 2022 ska ovanstående kriterier vara målbilden för
verksamheten. Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla
idrottsverksamhet där äldre deltar.
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Ansökan
I ansökan för genomförda aktiviteter ska följande ingå:
• Antal aktivitetstillfällen.
• Antal unika deltagare + antal deltagartillfällen (5 deltagare på ett aktivitetstillfälle = 5
deltagartillfällen).
• Beskrivning av aktiviteterna som genomförts.
• Målbild och eventuell utveckling av verksamheten.

I ansökan för planering av aktiviteter 2022 ska följande ingå:
• Minst fem aktivitetstillfällen för minst tre personer (65+).
• Beskrivning av planerade aktiviteter.
• Mål med verksamheten.
En återrapport ska skickas in efter genomförd satsning, föreningen kontaktas av ansvarig i
Utveckling- & Ungdomskommittén.
Utveckling- & Ungdomskommittén kommer att behandla ansökningarna löpande. Ansökan
kan göras under hela året 2022.
Ansökan skickas till kansliet, anders.andersson@svenskdragkamp.se.
Vid frågor kontakta
Jonas Persson
Ordförande Utveckling- & Ungdomskommittén
070-440 32 90
jonas.persson@svenskdragkamp.se

