
Möjlighet för lokalföreningar att söka bidrag (återstartsstöd 3) för samverkan 

med privata aktörer (ridskolor/turridningsverksamhet osv) – förlängd 

ansökningsperiod och tillägg: riktade medlemsvärvningsaktiviteter 

Svenska Islandshästförbundet har beviljats stöd från Riksidrottsförbundet för att bland annat 

få igång åter- och nyrekrytering av medlemmar efter pandemin. Delar av detta stöd vill vi 

använda för att uppmuntra och stödja samverkan mellan lokalföreningar och privata aktörer 

med målsättningen att fler som rider islandshäst ska bli medlemmar i lokalföreningarna.  

Ett annat syfte med detta återstartsstöd är nå ut till målgrupper som idag inte har 

erfarenhet av vår idrott, dvs att rida islandshäst. Genom samverkan mellan privata aktörer 

och lokalföreningarna kan vi öppna upp vår idrott för helt nya målgrupper (som är icke 

hästägare) och bedriva så väl uppsutten som avsutten verksamhet. Aktiviteter kan rikta sig 

till t ex skolungdomar som får ”prova-på”, personer i rehab-processer eller till befintliga 

ridskoleelever som inte är medlemmar och därför inte tar del av lokalföreningens aktiviteter. 

Även andra aktiviteter som syftar till nyrekrytering av medlemmar kan komma i anspråk för 

stödet. 

 

Kriterier för ansökan om bidrag  

Bidrag till lokalföreningar kan beviljas till föreningar som i samverkan med en privat aktör 

genomför prova-på-aktiviteter eller liknande för målgrupper som vi idag inte når. Bidrag kan 

även beviljas till lokalföreningar som genomför riktade medlemsrekryteringsaktiviteter 

tillsammans med en privat aktör. Övriga aktiviteter som syftar till nyrekrytering av 

medlemmar kan beviljas medel förutsatt att aktiviteten är en riktad insats med tydligt 

uppsatta kvantitativa mål. 

Stödet kan till att exempelvis täcka kostnader för informationsmaterial, fika till deltagarna, 

hyra av hästar hos den privata aktören (för prova-på-aktivitet) eller transport av deltagare 

till och från anläggningen. Ersättningar kan inte sökas för arvode till den privata aktören eller 

dylikt. Kostnaden måste tydligt kunna kopplas till något av ovan angivna syften. 

I bedömningen av ansökningar kommer lokalföreningar som idag inte har en aktiv 

samverkan med en privat aktör ha företräde. Ett visst regionalpolitiskt perspektiv kommer 

beaktas i bedömningarna där föreningar som genom sitt geografiska läge har svårare att 

värva medlemmar och nå nya målgrupper kommer att ha företräde. Alla föreningar, oavsett 

geografisk placering och samverkan med privata aktörer, är dock varmt välkomna att söka!  

Kommittén som bedömer ansökningarna består av Ingemar Tapper, Kristina Johansson, 

Charlotta Gripenstam och Anna Ryberg.   

Hur går man till väga för att söka bidraget?  

Skriv ihop en ansökan som innehåller information om er ”föreningshistorik” i relation till 

ansökans andemening, vilka aktiviteter ni avser att genomföra samt vilka kostnader ni 

ansöker om ekonomiskt bidrag till (specificera kostnaderna noggrant). Upp till 10 000 Sek 

per förening kommer att kunna beviljas beroende på antal ansökningar som beviljas. 



Bidragen betalas ut när aktiviteten är genomförd (senast 30 juni 2023) mot redovisning av 

kvitton (mall för redovisning skickas ut i juni 2023).  

Ansökan skickas till anna.ryberg@icelandichorse.se senast den 15 december 2022 och 

besked lämnas senast den 15 januari 2023.    


