
 
 
Ansökan Aktivitetsbidrag Sportlov 2017 
 
Nytt för i år är att förbundet vill satsa extra på att täcka in en ännu större del av 
aktivitetsåret inom ramen för bidraget. Detta görs genom att viga 50 000 kr av den totala 
bidragssumman till en riktad satsning på ungdomsaktiviteter under sportlovet. Ett bidrag på 
2500 kr erbjuds nu till 20 stycken intresserade föreningar och distrikt för att erbjuda 
åtminstone en öppen sportlovsfiskedag i respektive hemkommun. 
 
Bidraget handläggs huvudsakligen utifrån ”först till kvarn” – d v s om de 20 första 
ansökningarna godkänns så stängs bidraget för ytterligare ansökningar. Om föreningen 
bedömer ett sannolikt isläge under sportlovet finns alltså ingen anledning att invänta sista 
ansökningsdatum. 
 
Aktivitetbidraget för aktiviteter efter sportlovet kommer att öppnas för ansökan som vanligt under tidig 
vår. Info och ansökningsblanketter kommer att skickas till alla föreningar och distrikt. 
 

Sista ansökningsdag 10 februari 2017  
 
Information om arrangören (förening eller distrikt)  
 

Föreningen/distriktets namn: 
 
 
Adress: 

c/o: ___________________________________________________ 

Postadress: ___________________________________________________ 

Postnummer: ___________________________________________________ 

Postort: ___________________________________________________ 

Kontaktperson/projektledare: 
 
 
Tel:  E-post: 
 
 
Bankgiro          Plusgiro    Bankkonto 
 
      Clearingnr.          Kontonummer 
 
Uppgifter om genomförande  
 

Datum för genomförande: Förväntat antal deltagare: 
   
 
 
 

 

Ansökt summa: Antal planerade dagar: 
   

2500 kr 
 
 



 

 
 
Beskriv kort ert Sportlovsfiske – t.ex. plats, ledare, samarbeten etc.  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Hur skall verksamhet kommuniceras lokalt – hur gör ni för att få besökare till aktiviteten?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Villkor för bidraget 
 
 Verksamheten ska vara utåtriktad och inte kräva att barnen sedan tidigare är 

medlem i en förening eller i Sportfiskarna – se Aktivitetsbidraget som en 
möjlighet att finna en ny målgrupp! 

 Verksamheten ska genomföras under sportlovet i föreningens hemkommun. 
 Verksamheten ska dokumenteras med översiktsfotografier (närbilder på barn 

behövs ej) 
 Bidraget betalas ut när verksamheten har redovisats.  
 Aktivitetsbidraget får inte användas som ”lön” till ledare! 
 Aktivitetsbidraget får inte användas till fiskutsättningar i den egna klubbsjön. 
 Arrangören ska lämna ut informationsmaterial, medlemsinformation osv. från 

Sportfiskarna. 
 
Sökandes underskrift 
Jag försäkrar att vi tagit del av villkoren ovan och förbinder oss att följa dem. 
 

Ort och datum: 
 
 
Underskrift: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
                                                                      

 
Skicka ansökan till:  
Sportfiskarna Region Väst │Sjölyckan 6│416 55 Göteborg │Märk kuvertet med 
”Aktivitetsbidrag Sportlovet” 
Frågor om bidraget besvaras av Oscar Trowald 073-324 13 41 │ 
oscar.trowald@sportfiskarna.se 


