Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt
Senaste ansökningsdag 14 september 2015
Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt
Detta viktiga värdegrundsprojekt finns med inom Idrottslyftet med ett uppdaterat material. Vi vill
på alla nivåer utveckla ishockeysporten både på och utanför isen. Det är viktigt för våra
gemensamma värderingar om vad som är rätt och fel inom ishockeyn.

PROGRAMFÖRSLAG FÖR FÖRENINGSUTBILDNING
Genomförande
Utifrån material i utbildningspaketet för ”Ishockeyn Vill” och ”Fair Play & Respekt” genomför
föreningen utbildning och insatser internt i föreningen.
Programförslag för föreningsutbildning
Föreningen genomför en internutbildning under minst 3 träffar enligt nedanstående förslag men
med full frihet för föreningen att genomföra ett helt eget upplägg.
Träff 1
Ansvarig (instruktören) för projektet i föreningen samlar ledare för en första genomgång.
Utbildningsmaterial presenteras och en redogörelse görs hur föreningen skall bedriva verksamheten
i projektet fortsättningsvis. Efter en allmän diskussion ger instruktören uppdrag till de olika
grupperna hur fortsatt verksamhet gruppvis skall genomföras.
Träffar i varje grupp
Varje grupp med ledare lägger sedan upp sin egen plan för sammankomster där man går igenom
utbildningsmaterialet.
Träff 2 och Träff 3
Varje grupp med ledare genomför utbildning med materialet Fair Play och Respekt.
Verksamheten i föreningen kan med fördel bedrivas som SISU – verksamhet. Ta kontakt!
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FÖRSLAG TILL TIDSPLAN
Före 14 september 2015
 Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel genom IdrottOnline
 Förberedelser och planering av praktiskt genomförande i föreningen
Efter 14 september 2015
 Utbildning av ledare, spelare och föräldrar i den egna föreningen
Före mars 2016
 Godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens sida i IdrottOnline,
när projektet är slutfört fylls återrapporten i och skickas in till förbundet. För detta projekt är
sista återrapporteringsdag 29 februari 2016.

BUDGET för ANSÖKAN
För intern utbildning i den egna föreningen söker vi bidrag för
Paket: Utbildningsmaterial till föreningen

2 400 kr

(Innehåller 100 st Hockeyns Lilla BLÅGULA, 10 st affischer,
20 st kortlekar, 50 st dekaler, 20st ”Ishockeyn Vill”)

Genom detta projekt ansöker man
Idrottslyftsbidrag på TOTALT

2 400 kr

Totalt för SIF att fakturera

2 400 kr

(fakturering från SIF sker direkt efter att föreningen erhållit sitt bidrag)

Har Du frågor kontaktas för Idrottslyftet – Linus Berg
Telefon: 08 449 04 44 eller 070 - 445 04 44
E-mail: linus.berg@swehockey.se
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