
 

 

 

Ungdomsbidrag för t.ex. träningsläger/seglarskola för ungdomar 2020 
(gäller klubbar anslutna till Västmanlands Seglarförbund/Svenska Seglarförbundet) 

 

Västmanlands Seglarförbund stödjer klubbarnas ungdomsverksamhet med ett bidrag för 

följande aktiviteter: 

- Träningsläger med minst 3 deltagande ungdomar (7 - 25 år) . Varaktighet minst en dag. 

- Seglarskola med minst 3 deltagare. Varaktighet minst 2 dagar. Bör följa SSF:s kursplan. 

- Annan verksamhet i klubben som syftar till att behålla ungdomarnas intresse för segling. 

 

Aktiviteten skall helst vara bidragsberättigad enligt de LOK-stödsregler som gäller: 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/mediearkiv/bidrag-och-

stod/lok-regler-och-blanketter/lok-stodsreglerna-pa-lattare-svenska.pdf 

(Motivet till denna klausul är att uppmana klubbarna att redovisa LOK-berättigade aktiviteter 

eftersom det i sin tur ökar det landstingsbidrag som tillfaller VSF). 

 

Lite bidragshistoria: 

Ungdomsbidrag av detta och liknande slag har VSF delat ut så gott som alla år sedan år 2000. 

Formen på bidraget har varierat med allt ifrån bidrag till ledarutbildning och seglingsläger 

och till individuella transportbidrag för deltagande i Mästerskapsseglingar. 

 

Sedan tre år tillbaka har VSF beslutat att framför allt stödja klubbarnas ungdomsverksamhet. 

Hela det landstingsbidrag vi årligen tar emot via Västmanlands Idrottsförbund har vi nu vikt 

för detta ändamål. 

För verksamhetsåret 2016-2017 delade JKV, SSA och WSS på 15.000 

För 2017-2018 samt 2018-2019 delade samma klubbar på 13.000/år 

 

 

2020 budgeteras 13.000 att utdelas som UNGDOMSBIDRAG! Ansök så här: 
 

Ungdomsbidrag söks av klubben och ansökan ska vara undertecknad av ordförande samt 

ansvarig för ungdomsverksamheten i klubben eller ansvarig för den aktivitet för vilket 

ungdomsbidraget söks. 

 

Program för aktiviteten, lista på deltagare och ledare (helst med fullständiga 

personnummer) ska biläggas ansökan. Bifoga också gärna en budget för aktiviteten.  

 

Bidragsansökan skall vara VSF:s styrelse tillhanda senast 1 september 2020!!  

 

Ansökan skickas till VSF:s kassör Staffan Leijonhufvud, Ankargatan 12, 723 48 Västerås, eller 

mejlas med fördel till staffan.lion@gmail.com. 

 

Vid frågor kontakta gärna kassören på denna mejladress eller ring 0705 399 487. 

 

Beslut om fördelning av Ungdomsbidraget tas i september av VSF:s styrelse och utbetalning 

sker till klubben senast 30 november 2020.  


