2017
Riksidrottsförbundet har genomfört förändringar
i riktlinjerna för vad Idrottslyftet får användas till vilket
svensk fotboll har rättat sig efter
Syfte

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år
väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande
i föreningsidrotten.

Ansökningar
•
•
•
•
•

Ansökningsmöjligheten är förlängd tills vidare då vi fortfarande har
medel kvar att fördela
Ansökan görs via föreningens sida på IdrottOnline OBS! Ny hemsida
Beskriv satsningen, redovisa en kostnadsberäkning, uppskatta antal
deltagare och ange ett slutdatum
Beslut lämnas till föreningen inom en månad från ansökningsdatum
Notera att det inte längre är möjligt att ansöka om medel för
teambildning

Återrapporter
•
•

Satsningen återrapporteras senast en månad efter
genomförande via föreningens sida på IdrottOnline
Om satsningen pågår eller ej är slutfört den 15 november 2017
kontakta Anna Malmén

Information

Läs mer om IdrottOnline och Idrottlyftsfunktionen på
www.idrottonline.se/support/manualer/
Läs mer om Smålands Fotbollförbunds Idrottslyft på
www.smalandsfotbollen.se/idrottslyftet/

Smålands Fotbollförbund erbjuder sina föreningar att
ansöka om Idrottslyft för nedanstående satsningar vilka
är framtagna ur förbundets Utvecklingsplan
Föreningsmiljö
•
•
•
•

Föreningsbesök och föreningskonferenser
Utbildning organisationsledare
(ex Fotbollens Spela, Lek och Lär samt Idrottens Föreningslära)

Verksamhet för funktionsnedsatta
Utbildning för föräldrar med annan etnisk bakgrund i ledarskap och
organisation

Träning och tävling
•
•
•
•

Implementera nya spelformer
Öppna upp anläggningen för spontanfotboll och poolspel
Genomföra föreningsbesök och/eller lagbesök för att implementera
Spelarutbildningsplanen (se mer information på vår hemsida)
Ungdomsdomarutbildning (se mer information på vår hemsida)

Tränare och ledare
•

Ledarutbildning heldag Landslagets Fotbollsskola

•

Subventionera C-diplom, B-diplom ungdom och Grundkurs Futsal

(1000 kr/ledare + 1000 kr för handledare. 10 spelare/ledare)

(1000 kr/dag/godkänd deltagare genom förbundet samt faktiska kostnader
för kurs på hemmaplan, max 1000 kr/dag/godkänd deltagare.
Alla SvFF’s tränarutbildningar söks efter genomförande)

Kontaktuppgifter

Smålands FF
Box 484
551 16 Jönköping
anna.malmen@smalandsfotbollen.se
036-34 54 50

