
Ansökan om stöd för ungdomsaktivitet  
  

Vi i Föreningen Nordsvenska Hästen vill ansöka om bidrag och stöd för att 

genomföra vårt årligen återkommande och popupulära ungdomsläger!  

  

27-30 juni i år kommer ungdomgruppen i samarbete med FNH Uppland att anordna ett läger 

för ungdomar upp till 26 år i föreningen. Under lägret kommer deltagarna att få lära sig bland 

annat om hästhantering, hästens exteriör, visning vid hand samt en hel del ridning och 

körning. Det kommer att finnas vuxna ledare på plats dygnets alla timmar, utöver 

instruktörer som är med på dagtid, för att se till att alla ungdomar har vad de behöver, mår 

bra samt får en fantastisk upplevelse.   

  

Lägret genomförs för femte året i rad och vi fyllde snabbt lägrets 12 platser. Vi är måna om 

att alla ungdomar ska ha möjlighet att vara med oavsett ekonomin hemma så därför har vi 

valt att hålla en låg deltagaravgift. Vi önskar därför söka bidrag från SH för att kunna 

fortsätta med det.  

  

Budget för lägret  

  

Reseersättning 3000 kr För ledare och instruktörer  

Arvode  8000 kr Inkl föreläsare, ledare och matlagning  

Mat & Logi 7400 kr      200kr/barn och dygn 

  

Totalt 18 400 kr  

  

Summa vi ansöker bidrag för  

Arvode 8000 kr  

  

Deltagaravgiften är 1000 kr. Utöver föreläsare och matlagning så önskar vi kunna bidra med 

en ersättning till våra ledare (500kr/dygn). Tidigare år har våra ledare inte fått någon 

ersättning alls för att vara där utan detta har gjorts helt ideellt. I år önskar vi ändra på detta 

och bidra med ett arvode åt våra ungdomsledare som ställer upp och deltar på lägret. Vi 

tycker det är viktigt med en ersättning då de ställer upp och tar ledigt från arbete och även 

lägger ner mycket jobb under hela året för att lägret ska bli bra.   

  

Vi söker därför medel för att fortsatt kunna hålla en låg deltagaravgift och samtidigt kunna 

erbjuda våra ledare en ersättning.   


