
Projektstöd IF Barn och ungdom 
 

• Ni kan söka för max 25 000 kr/projekt. Endast i undantagsfall kan högre belopp 
beviljas. Om det är aktuellt ta kontakt med Sofia så kollar hon med RF om det är 
möjligt. 

• I ansökan är det viktigt att vara tydlig med hur många personer ni förväntar er att nå 
med ert projekt.  

• Om ni ska ansöka för prova på-aktiviteter så kan ni söka för max 5 tillfällen om det 
handlar om samma lokal och är öppet för alla barn och unga. Om ni däremot ska ha 
prova på-aktiviteter på olika ställen, t ex om ni planerar att besöka fritidsgårdar eller 
skolor, kan ni söka för flera tillfällen eftersom det då är på olika ställen och ni träffar 
olika barn/ungdomar. 

 

Det finns tre områden att söka för: 

• Uppstart och rekrytering 

• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 

• Utbildning via förbundet (inte aktuellt för denna ansökningsperiod) 

Info om områdena finns nedan. För de flesta av er är det förmodligen Uppstart och 
rekrytering som aktuellt. Fullständig information om stödet finns här  

 

Ha gärna kontakt med Sofia, sofia.asp@biljardforbundet.se, kring er ansökan så hjälps vi åt. 

 

Ansökan via Idrottsmedel i IdrottOnline 

Ni hittar ansökningsformuläret under Idrottsmedel i IdrottOnline. 

Klicka på fliken Idrottsmedel och sedan på Ansökningar i menyn till vänster. Därefter på 
knappen Skapa ansökan. I rullistan vid Idrottsmedel välj det område som gäller:  Uppstart 
och rekrytering, Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer eller Utbildning. Varje medel heter 
(Endast 11 idrotter) 

 
 

För att skicka in ansökan behöver du vara inlagd som ordförande, kassör eller Idrottsmedel 
firmatecknare. 

mailto:sofia.asp@biljardforbundet.se


Ansökan område: Uppstart och rekrytering 
Projektstöd kan sökas för att skapa möjlighet för barn och ungdomar, och då särskilt 
underrepresenterade grupper, att hitta till och få vara med i idrotten. Ni kan söka projekt 
med följande inriktningar: 

• Uppstart av ny förening eller verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och 

ungdomar 

• Rekryteringsinsatser. Projekt som riktar sig till grupper av barn och ungdomar som er 
förening inte når idag prioriteras. (För biljard är barn och ungdomar generellt en 
grupp som föreningen inte når idag) 

 

Det här innehåller ansökan: 

Namn på satsningen 

Startdatum 

Slutdatum 

Vem deltar i satsningen (kryssa i) 

Barn 7-12 år (uötvare) 

Ungdom 13-20 år (utövare) 

Unga vuxna 21-25 år (utövare) 

Aktivitetsledare 

Organisationsledare 

Funktionärer/domare 

Föräldrar 

Övrig målgrupp 

 

Vilken eller vilka av inriktningarna avser er ansökan (kryssa i) 

Uppstart av verksamhet 

Rekryteringsinsatser 

 

Bakgrund 

Vad har lett fram till att ni vill genomföra satsningen? Hur har ni kommit fram till detta? 

 

Syfte/mål 

Vad ska satsningen leda till? Här anger ni även hur många ni förväntar er att nå med er 
satsning. 

 

Genomförande 

Hur ska ni arbeta för att uppnå satsningens mål/syfte? 

 

Tidsplan 

Lägg in aktiviteter 

Aktivitet  Datum  Ansvarig 

 

OBS! Om ni ska ansöka för prova på-aktiviteter så kan ni söka för max 5 tillfällen om det 
handlar om samma lokal och är öppet för alla barn och unga. Om ni däremot ska ha prova 
på-aktiviteter på olika ställen, t ex om ni planerar att besöka fritidsgårdar eller skolor, kan 



ni söka för flera tillfällen eftersom det då är på olika ställen och ni träffar olika 
barn/ungdomar. 

 

Kostnadsbudget 

Utbildare/utbildningsmaterial 

Kurs- eller utbildningsavgift 

Processledare 

Informationsmaterial/marknadsföring 

Material/utrustning 

Ledararvode 

Lokalhyra 

Kost och logi 

Resor 

Övrigt 

Om övrigt, beskriv 

 

Intäktsbudget 

Ansökt belopp 

Egna finansiella medel 

Andra finansiärer/bidragsgivare 

 

Ni kan söka för max 25 000 kr/projekt 

 

  



Ansökan område: Trygga idrottsmiljöer 
Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning: 

• Utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening för nå målbilden av en 
trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta 
utifrån sina villkor med utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande 
snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat. 

• Köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga 
verksamheten efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material 
eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper) 

 

Det här innehåller ansökan: 

Namn på satsningen 

Startdatum 

Slutdatum 

Vem deltar i satsningen: (kryssa i) 

Barn 7-12 år (uötvare) 

Ungdom 13-20 år (utövare) 

Unga vuxna 21-25 år (utövare) 

Aktivitetsledare 

Organisationsledare 

Funktionärer/domare 

Föräldrar 

Övrig målgrupp 

 

Vilken eller vilka av ovan inriktningar avser er ansökan: (kryssa i) 

Tränings- och tävlingsformer 

Anpassa idrottsytor 

 

Bakgrund 

Vad har lett fram till att ni vill genomföra satsningen? Hur har ni kommit fram till detta? 

 

Syfte/mål 

Vad ska satsningen leda till? 

 

Genomförande 

Hur ska ni arbeta för att uppnå satsningens mål/syfte? 

 

Tidsplan 

Lägg in aktiviteter 

Aktivitet  Datum  Ansvarig 

 

Kostnadsbudget 

Utbildare/utbildningsmaterial 

Kurs- eller utbildningsavgift 

Processledare 



Informationsmaterial/marknadsföring 

Material/utrustning 

Ledararvode 

Lokalhyra 

Kost och logi 

Resor 

Övrigt 

Om övrigt, beskriv 

 

Intäktsbudget 

Ansökt belopp 

Egna finansiella medel 

Andra finansiärer/bidragsgivare 

 


