
Idrottslyftet mer & fler

RF har av regeringen fått 500 miljoner kronor för 
satsningar på barn- och ungdomsverksamhet. 
Ambitionen är att satsningen ska fortgå under fyra år 
med lika stort stöd alla åren.

Specialidrottsförbunden 200 miljoner kr
Svenska Golfförbundet 3,5 milj. kr

Distriktsidrottsförbunden 130 miljoner kr
samverkan skolan 80 milj. kr
ökad tillgänglighet 50 milj. kr

SISU – distrikten 35 miljoner kr
SISU Dalarna 1 milj. kr



Idrottslyftet mer & fler

Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att 
öppna dörrarna till idrotten för fler barn och 
ungdomar och utveckla verksamheten så att 
de väljer att idrotta längre upp i åldrarna.

Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets-
och jämlikhetsperspektiv och genomsyras 
av idrottens gemensamma riktlinjer Idrotten 
Vill. 



Idrott och skola i samverkan

• beslutad av idrottsförening och skola 
tillsammans

• genomföras under skoldagen, 
ej ersätta idrott och hälsa

• skolår 6-9 och gymnasiet prioriteras
• max 50 000 kr per projekt
• ansökningsdatum: 31 augusti och 15 november
• år 1 fördelar Dalarnas Idrottsförbund 

2,4 miljoner kr



Ökad tillgänglighet

Tillgången och tillgängligheten till anläggningar 
och idrottsmiljöer är avgörande för vilken 
verksamhet som kan bedrivas. 
Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av 
luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.

Under år 1 fördelar Dalarnas Idrottsförbund 1,5 
miljoner kr med syfte att utveckla tillgängligheten 
till väl fungerande anläggningar och idrottsmiljöer.



Ledarförsörjning
Vill ni….
• utveckla föreningen genom att utbilda era 

organisations/aktivitetsledare?
• satsa på att rekrytera nya ledare?
• utbilda och behålla era befintliga tränare/ledare?

SISU Idrottsutbildarna beviljar medel för …
• interna utbildningar, gärna i samverkan med andra föreningar
• SISU Idrottsutbildarnas egna kurser och utbildningar

Som har följande inriktning..
• Barn/ungdomsledarutbildning 
• Organisationsutveckling
• Föreningskunskap
• Utbildningar som syftar till att öka säkerheten under träning/tävling 
• Utbildningar där värderingsfrågor har central plats
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