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Projektstöd är ett statsbidrag som förmedlas av oss på Svenska Klät-
terförbundet till våra klubbar. Vi får pengarna från Riksidrottsförbundet, 
som får dem av staten.

Bidraget ska gå till satsningar som uppmuntrar barn och unga att stanna 
i den organiserade idrotten och till att utbilda ledare för barn- och ung-
domsverksamhet. Utöver det kan pengarna fördelas till klubbar som 
jobbar med inkludering och att locka underrepresenterade grupper till 
klättring eller skidalpinism.

Syftet med projektstöd är att skapa förutsättningar för er som klubb att 
utveckla er barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbun-
dets Strategi 2025.
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Vad är projektstöd?

Tips!
Tänk på att fler bidrag finns. Läs gärna på om återstarts-
stöd, LOK-stöd, anläggningsstöd och andra bidrag från 
SISU-distrikten. Information finns på klatterforbundet.se 
och riksidrottsförbundet.se. 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025
http://www.klatterforbundet.se
http://www.riksidrottsförbundet.se


Vi på Svenska Klätterförbundet erbjuder stöd inom tre färdigpaketerade 
områden under 2023. Utöver det är ni självklart välkomna att söka fritt, 
men då behöver ni själva läsa in er på Riksidrottsförbundets regler.

Våra paket: 
• Utbildning av barn- och ungdomsledare 
• Träning, tävling och föreningsliv  
• ”Alla kan klättra ” 

Ni som klubb kan maximalt beviljas 50 000 kronor i stöd per år.

Avgränsningar

Bidrag beviljas inte för läger, enskilda personers medlems- och trä-
ningsavgifter eller för resor (annat än i undantagsfall). Stödet får inte 
heller gå till löpande verksamhet.

Läs gärna reglerna för varje paket innan ni gör er ansökan, så att ni har 
koll på vad som ryms inom ramen för stödet.
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Vad kan vi söka stöd för?



Utbildning av barn- och ungdomsledare
Fokuserar på idrottsrörelsens gemen-
samma mål om att aktiviteter för barn 
och unga i åldern 7-25 år ska ledas av 
utbildade ledare. Målet är att skapa en 
trygg miljö.

I detta paket kan ni få stöd för anmäl-
ningsavgiften för utbildningar, seminarier 
och inspirationsaktiviteter som arrange-
ras i förbundets regi. Bidrag beviljas inte 
för mat, logi, resor eller lokaler.

Tänk i er ansökan på att förmedla hur 
ledarna ska praktisera sina kunskaper, 
och även följa upp det i återrapporten.
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Exempel på aktiviteter: 
• Uppklättring för grönt/rött kort för för-
äldrar och ledare 
• Klätterledarutbildningar 
• Tränarutbildningar 
• Tränarträffen 
• Kontroll av klätterutrustning 
• Auktoriserad instruktör 
• Första hjälpen-utbildning fokuserad på 
klättring eller skidalpinism.



Träning, tävling & föreningsliv
Innefattar initiativ som syftar till att öka 
motivationen hos barn och unga. Målet 
är att fler ska stanna kvar i den organise-
rade klättringen.

Via detta paket kan ni få stöd för initia-
tiv för utomhus- och inomhusklättring 
gällande både träning och tävling. Ni kan 
även söka stöd för uppstart av en ung-
domsstyrelse.

Vi vill att ni i er ansökan motiverar hur 
satsningen ska få unga att stanna, samt 
följa upp det i återrapporten.

Observera material inte får köpas in för 
löpande verksamhet.
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Exempel på aktiviteter: 
• Utveckling och implementering av nya 
tränings- och tävlingsformer för unga, 
som en klubbtävling eller en tränings-
grupp med ett speciellt mål. 
• Anpassning av klätterhallen så att unga 
inspireras till att stanna i klättringen. 
• Domar- och ledbyggarutbildningar. 
Domarna kan vara äldre än 25 år, men 
de ska utbildas för att döma unga. För 
ledbyggarutbildningen ser vi helst att 
deltagarna är minst 16 år och max 25. 
• Uppstart av en ungdomsstyrelse (här 
beviljas bidrag för föreläsningar och rele-
vanta utbildningar).



“Alla kan klättra”
Ett av målen med projektstöd för 2023 
är att pengarna ska gå till att inkludera 
underrepresenterade grupper. Det här 
paketet riktar sig till de klubbar som vill 
arbeta med just den frågan. Vad som är 
en underrepresenterad grupp skiljer sig åt 
mellan olika klubbar och platser i landet, 
men det kan exempelvis handla om att 
få fler unga tjejer som medlemmar eller 
om att arrangera träning för boende i ett 
socioekonomiskt utsatt område.

I er ansökan ska ni motivera varför den 
grupp ni fokuserar på är underrepresen-
terad hos just er, samt följa upp det i 
återrapporten.
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Exempel på aktiviteter: 
• Träningsgrupper fokuserade på en ut-
vald målgrupp i åldrarna 7-25 år. 
• Satsningar på paraklättring för barn 
och unga. Här gör vi ett undantag och 
ersätter två personers resekostnader för 
studiebesök till en klubb som satsar på 
para. 
• Rekryteringsinsatser fokuserade på 
specifika målgrupper i åldrarna 7-25 år 
(exempelvis annonser i sociala medier 
eller fysiska affischer, samt prova på-till-
fällen).



1. Klubben ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva barn- och ungdomsidrott för  
 åldrarna 7-25 år.

2. Satsningen ska avse verksamhet inom perioden 2023 och gäller insatser 
 som sker efter beviljad ansökan. Ni kan med andra ord inte få stöd för redan  
 utförda projekt.

3. Ansökning måste skickas via IdrottOnline.

4. Ansökan ska ha ett tydligt syfte och ett tydligt mål.

5. Ansökan ska innehålla en beskrivning av genomförande, tidplan och budget.

6. Klubben ska beskriva målgruppen för projektet.
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6 krav för att få projektstöd



Ni ansöker om projektstöd via modulen för idrottsmedel i IdrottOnline. 

1. Klicka på fliken Idrottsmedel.

2. Klicka på fliken Ansökningar.

3. Klicka på knappen Skapa ansökan.

4. Under ”Idrottsmedel”: Välj det område ni vill söka bidrag inom. 

5. Klicka sedan på “Nästa”. Fyll i ansökan. Skicka in.

Ansökningsperiod

Ansökningar om projekstöd kan skickas in mellan 15 januari och 30 
september 2023. De behandlas löpande.

Målsättningen är att ansökningarna besvaras dem inom fyra veckor.

Ansökan ska innehåla

Formulären skiljer sig åt mellan de olika paketen, men generellt krävs en 
beskrivning av vad ni vill göra, information om vem satsningen riktar sig 
till, en budget och en tidsplan.

Tänk på att ni måste ha återrapporterat förra årets satsningar innan ni 
kan beviljas mer stöd.
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Om ansökan



Efter genomfört projekt ska klubben återrapportera till Svenska Klätter-
förbundet via IdrottOnline.

I återrapporten ska följande framgå: 
• Hur beviljat stöd har använts. 
• Antal aktivitetstillfällen. 
• Antal personer som deltagit i projektet, fördelat på kön och följande 
åldersgrupper: 0-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år, 21-25 år och 26+ år. 
• Observera: Om projektet är ett renodlat utbildningsprojekt ska utbild-
ningsdeltagarna redovisas fördelade på kön och följande åldersgrupper: 
7-12 år, 13-25 år och 26+ år.

Viktiga datum

Tänk på att återraporten är högt prioriterad.

Klubbar som inte har återrapporterat senast den 31 januari, året efter 
utbetalt stöd, får inte beviljas nya medel.

Klubbar som inte har återrapporterat senast den 1 mars, året efter utbe-
talt stöd, ska återbetala erhållet stöd.

Efter 30 september 2023 beviljas inga fler bidrag.
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Krav på återrapport



Våra paket grundar sig i Riksidrottsförbundets riktlinjer för projektstöd 2022-2023. 
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RF:s generella riktlinjer

Inkludering av 
underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrö-
relsens gemensamma värdegrund. Projekt-
stödet ska användas för att bidra till att barn- 
och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom 
att skapa möjlighet för underrepresenterade 
grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Projekt får beviljas för:

• att göra föreningsmiljön mer inkluderande 
för underrepresenterade grupper av barn och 
ungdomar. 
• att göra rekryteringsinsatser som riktar sig 
till underrepresenterade grupper. 
• att i områden med föreningsidrottsliga- och 
socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga 
områden”) ge stöd till verksamhet och mate-
rial efter föreningars behov.

Trygga och hållbara 
utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en 
trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn 
och ungdomar får plats att idrotta utifrån 
sina villkor och där fler får ta del av positiva 
idrottsupplevelser över tid. Utgångspunkten 
för det sökbara området är idrottsrörelsens 
gemensamma utmaning med att många 
slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projekt-
stödet ska således bidra till att säkerställa 
att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 
7-25 år ska vara trygga och hållbara och 
fokusera på glädje och lärande snarare än på 
kortsiktiga resultat.

Projekt får beviljas för:

• att utveckla föreningsmiljön så att den är 
trygg för barn och ungdomar 
• att utveckla eller implementera nya trä-
nings- och tävlingsformer för målgruppen. 
• att köpa in material eller anpassa idrottsytor 
efter målgrupp med syfte att förändra den 
idrottsliga verksamheten. 
• idrottsspecifika utbildningar: aktivitetsle-
darutbildningar inom ramen för SF:s egen 
utbildningsstruktur eller kompetenshöjande 
mötesplatser riktade till aktivitetsledare.



Kontakta oss på Svenska Klätterförbundet med frågor. Ni når vår fören-
ingsutvecklare Nadia Bazydlo på nadia.bazydlo@klatterforbundet.rf.se.
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Kontakt kring projektstöd

mailto:nadia.bazydlo%40klatterforbundet.rf.se?subject=


Rubrik till detta

Vill du veta mer?
Vi på Svenska Klätterförbundets kansli svarar gärna 
på frågor. Välkommen att höra av dig!

klatterforbundet.se 
kansliet@klatterforbundet.rf.se 
facebook.com/svenskaklatterforbundet

http://www.klatterforbundet.se
mailto:kansliet%40klatterforbundet.rf.se%20?subject=
http://facebook.com/svenskaklatterforbundet 

