Nr

Søkjar

Prosjektnamn

AUTISMEFORENINGEN Alle kan delta, uansett
I NORGE HORDALAND funksjonsnivå.

Søknadssum Tilråding

Grunngjeving

80000

80000 Godt tiltak for ei målgruppe som treng
tilrettelegging. Viktig vidareføring til
fleire kommunar både med aktivitet,
nettverk og kompetanse.
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Aktivitetene er hele tiden under forbedring for å gi alle uansett funksjonsnivå
gode opplevelser. Vi øker nå antall individuelt tilrettelagte grupper, samt starter
opp tilbud i ulike distrikter.
To grupper ridefysioterapi på Solbakken gård.
To grupper ridegrupper som innebærer stell av hest på Øvre Eide gård.
Tilrettelagt klatring ved Energisenteret.
Tilrettelagt klatring i Knarvik.
Terapibading ved Energisenteret.
Tilrettelagt bowling skjermet på Vestkanten bowling
Aktivitetsdager i klatreparken Høyt og lavt og Strutsefarmen.
I alle aktiviteter stiller representanter fra styret for å sørge for kvalitet og gode
samtaler.

BERGEN OG
HORDALAND TURLAG

Klatretilbud for barn og
ungdom

105000

105000 Klatring er i seg sjølv ein aktivitet som
treng dyrt utstyr og anna for å delta og
vidare utøve aktiviteten i eigne
nærmiljø. Tilskotet skal gå til
gjennomføring av aktivitetane.

Bergen og Hordaland Turlag ønsker å fortsette og tilby ungdom gratis lavterskel
klatreaktivitet i nærmiljøet. Vi har innarbeidet fast aktivitet ukentlig. Vi ønsker å
videreføre dette, samt videreutvikle ungdommen. Det er ønske om
klatreaktiviteter i andre klatrevegger ute. Barnas Turlag har fått inn
ressurspersoner til organisert klatring for barn. Vi ønsker å bygge opp et
tilsvarende tilbud, der barn kan få klatre både inne og ute. Vi vil ha fokus på sikker
lek i veggen. Vi har behov for å utdanne ﬂere klatreledere og videreutvikle
ressurspersoner som tar initiativ til frivillig innsats. Vi søker midler til
kompetansebygging, klatreutstyr, sikkerhetsutstyr, inngangsbilletter, vedlikehold
av klatrevegg og dekking av klatreleders utgifter.

BERGEN OG
HORDALAND TURLAG

Inkluderende friluftsliv i
BHT

200000

200000 Vidareutvikling av godt tiltak m.a.
gjennom samarbeid i prosjektet Aktiv
saman. Oppmodar til å ha fokus på at
tiltaka får endå større geografisk
nedslagsfelt.

Prosjektet "Inkluderande friluftsliv" er ein stor satsing hos oss. Som de veit har vi
fått støtte til "Inkl. friluftsliv" i fleire år, men vi ønskjer å skissere det store
potensialet for vidareutvikling i tiltaka våre, med spesielt fokus på rekruttering i
2020:
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Kort presentasjon av tiltaket/prosjektet

- Holde innlegg om friluftsaktiviteter for elevar ved Nygård skule og Bergen
Katedralskule, for deltakere som er i arbeidsrettede tiltak for innvandrere, i
innvandrerråd, deltakende i Røde Kors-aktiviteter mm.
- Følge opp og ha tett kontakt med deltakere. Videre geleide de inn i frivilligheten,
da vi erfarer at deltakere vokser enormt på dette! De får selvtillit, finner mening
og brukes som kapasiteter. Denne "modellen" vil vi gjerne utvikle videre!

FORENINGEN
NORDSJØLEKENE

Nordsjølekene 2020

55000

50000 Eit godt og populært tiltak for 250-300
utviklingshemma i alderen 6-25 år frå
Bergen og omegnskommunar.
Arrangementet gjer eit tilbod til ei
målgruppe som ofte manglar
aktivitetstilbod i eigen kommune.

Nordsjølekene har funnet sted på Fana Stadion eller som ifjor på Leikvang
pga.vær. Norske sjøfolk ++ har bidratt med utlodning . Bl.a er tidligere samlet inn
over 1,4 mill.kr til Barneavdelingen på Haukeland. Både ordfører i Bergen, Askøy
har vært å klippe snoren, i tillegg til byrådsleder, direktør ved Bergen Maritime
Museum. Dette er et gladarrangement til glede for veldig mange. Man kan google
TVBRA, TV2, Åsane Tidene, BT, Fanaposten og BA (Nordsjølekene). Det er friidrett,
fotball/håndball + leker. I tillegg til gratis pølser, saft, kaffe og T-skjorter (delvis
sponset av Lagunen Storsenter). Alt skal være gratis.

VESTLAND
IDRETTSKRETS

MEGA for alle kompetanse. Eit prosjekt i
samarbeid med Idrett
Bergen Sør (IBS)

200000

200000 Kompetansehevande tiltak som vil vere
til stor nytte ved gjennomføring av
framtidige aktivitetar i regi av Idrett
Bergen Sør og Idrettskretsen.

Gjennom Idrett Bergen sør sitt arbeid med MEGA har man tilegnet seg god
erfaring med å utvikle tilbud og nå ut til målgruppen. IBS vil aktivt fortsette
rekrutteringen til sine etablerte aktivitetstilbud og opprette nye aktivitetstilbud på
etterspørsel og ved behov. I tillegg til dette ønsker Vestland IK og IBS å være med
å bidra til å utvikle kompetanseverktøy, som filmer og foredrag for trenere og
andre ressurspersoner i idrettslagene. Siden IBS allerede har et godt tilbud til
målgruppen, gjennom aktivitet i sine 5 idrettslag, vil vi prøve ut nye
kompetanseverktøy og utvikle og tilpasse dem der. Målet er at andre idrettslag og
kommuner kan ha nytte av både kompetanseverktøyet og IBS sin erfaring fra
aktivitetsmodellen.

VESTLAND
IDRETTSKRETS

Utrustet ung - kompetanse.
Et tiltak gjennom Idrett
Bergen Sør (IBS)

100000

100000 Aktivitetsleiarkurs , idrettsspesifikke
kurs og førstehjelpskurs vil auke
kompetansen til aktivitetsleiarar, og kan
auke kvaliteten på aktivitetane som
gjennomførast, og bidra til større
tryggheit i aktivitetar som
gjennomførast.

IBS har ulike aktivitetstilbud, som ungdommer i målgruppen benytter seg av. For
å sikre større grad av medvirkning og kompetanseheving er det ønskelig å
inkludere målgruppen i planlegging og gjennomføring av tilbudene. IBS ønsker i
samarbeid med VIK å utvikle og teste ut Aktivitetslederkurs for ungdom. Kurset vil
gjøre ungdommene kompetente til å lede aktivitet, bevisstgjøre dem på egne
ressurser og trygge dem på å være aktivitetsledere. I aktiviteten vil de få tett
oppfølging, støtte og opplæring. I tillegg vil vi tilby kompetansehevende kurs
innen aktuell idrett. Det er ønskelig å gi ungdommene mestring, motivasjon og
erfaring gjennom å lede aktivitet for andre ungdommer, samt muligheten til å bli
en ressurs i idrettslagene.

VESTLAND SEILKRETS

VSK støtte til barne- og
ungdomsseiling, samt
lavterskel aktiviteter for
minoritetsgrupper.

72000

72000 Godt tiltak for å inkludere fleire unge i
segl-sporten. Vi vurderer dette som ein
godt prosjekt for å inkludere fleire med
fleirkulturell bakgrunn og/eller barn og
foreldre frå lavinntektsfamiliar i idretten
og lokalmiljøa. Inkluderingsarbeid er
viktig både i eit lokalt og regionalt
perspektiv.

I 2020 har styret satt i gang et samarbeid med organisasjonen Vindskift, en frivillig
organisasjon som byr på seilturer for ungdom med inkluderingsbehov, uavhengig
av minoritetsbakgrunn. Mottoet er: "Idrettsglede for alle" jfr. www.allemed.no
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NORGES
CYKLEFORBUND

Sykkelkids

NORGES
GOLFFORBUND (NGF)

FORE - SFO på golfbanen

VESTLAND
IDRETTSKRETS

Ferieaktiviteter med idrett
og friluftsliv i Vestland fylke

250000

135000 Godt tiltak som famnar breidd i den
sørlege delen av Vestland fylke. Vi
oppmodar søkjar til vidareutvikling av
prosjektet for skular i tidlegare Sogn og
Fjordane
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38000

38000 Søknaden har i utgangspunktet for låg
søknadssum, ettersom lågaste
søknadssum skal vere 50 000 kr. Dei vert
likevel vurdert til å kunne motta tilskot
fordi dei treff godt innafor dei øvrige
retningslinjene i ordninga, og det var
midlar tilgjengeleg.
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200000

200000 Dette er ei vidareføring og
vidareutvikling av eit godt prosjekt som
kan gjere fysisk aktivitet og friluftsliv
tilgjengeleg for fleire i løpet av
ferievekene.

Sykkelkids er et opplæringsprogram i regi av Norges Cykleforbund. 11.500 elever
fra 14 forskjellige kommuner i Hordaland har siden 2015 gjennomført sykkel
opplæringen. Sykkelkids er et prosjekt som strekker seg over 3 l 4 dager x 2,5
me. I llegg pålegges deltakende skoler 2,5 me teori undervisning med lærer
utenom kurs d. Sykkelkids reiser rundt l skoler og gjennomfører opplæringen i
skolens og barnas nærmiljø. Prosjektet er organisert i to lag hvor vi har med oss
sykler, hjelmer, ramper l baner, sykkel hinder, løypemateriell, sykkel service,
spesialsykler e er behov, teorimateriell osv. Sykkelkids har kon nuerlig ak vitet
fra oppstart mars l november.Vinter blir lbud om innendørs sykkel opplæring
for 25 barnhager. Målet er å skape trygghet for barn på sykkel gjennom
introduksjon l grunnleggende sykkelteknikk og traﬁkksikkerhetsopplæring. Ha
det gøy og oppmuntre l fysisk ak vitet. Alle skal kunne sykle, alle skal inkluderes
og alle skal ha lgang l egen sykkel. Gjennomføre sykkel opplæringsprogrammet
for primært 4. og 5. klassinger i utvalgte kommuner i Hordaland. Oppstart nov +
des med traﬁkksikkerhetsopplæring for barnehager innendørs på vinterhalvåret
for barnehager.
I 2020 gjennomfører Os Skule SFO og Bjørnefjorden Golfklubb (BJGK) eit
prøveprosjekt, der grupper av born frå SFO kjem til golfklubben ein dag i veka, for
golfaktivitetar og -instruksjon. Tiltaket er del av folkehelsesatsinga FORE!
Før oppstart gjennomgår alle dei tilsette på Os Skule - SFO eit Vegen til Golf kurs
(VTG), leia av golfklubben sin Pro (trenar). Golfklubben stiller med
hovudinstruktør, som leier aktivitetane for borna, saman med med dei SFOtilsette. 8-12 born deltar kvar gong, og SFO organiserer rullering slik at alle borna
får høve til å delta. Basert på erfaringane, utviklar BJGK eit opplegg for dei andre
SFO`ane i kommunen. Når dei SFO tilsette har naudsynt erfaring, tek SFO sjølv
over drifta av aktivitetane.
Ferieaktivitetene mikser ulike idretter, alt fra ballidretter til individuelle idretter,
og det inkluderer også sykkelturer, svømming, friluftsliv tur i nærområde,
sommerleker, konkurranser og andre aktiviteter. Med andre ord et bredt spekter
av idretter og aktiviteter, hvor lavterskel står i sentrum. Du trenger derfor ingen
forkunnskaper for å delta på ferieaktivitetene.
Les mer i vedlegget for forklaring, gjennomføring og videreføring.
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Det er her totalt 5 ferieaktiviteter i denne søknaden:
- Ny-Krohnborg idrettslag
- Vestsiden Askøy IL, Askøy håndballklubb og Taekwondo Askøy IL
- Os Fotball

- Stord IL
- Vestland idrettskrets
VESTLAND
IDRETTSKRETS

På hjul med jentene

200000

200000 Dette er ei vidareføring av godt prosjekt
med aktivitetar som skal auke
sykkelferdigheitene til ei gruppe som
kan ha stor nytte av dette.

VESTLAND
IDRETTSKRETS

Svømmekurs for jenter og
kvinner på Stord

100000

50000 Symjeopplæring kan vere særleg viktig i
kystkommunar i fylket.

Hvis du ikke kan svømme trenger du sårt svømmeopplæring, det er det mange
som gjør, men vi ser et stort behov hos jenter og kvinner med flerkulturell
bakgrunn. Mange har liten eller ingen erfaring og beherske ikke å svømme. Ikke
minst ønsker vi å hindre badeulykker og andre dårlig badeopplevelser. Norges
Svømmeforbund sier så fint at; «Å bli trygg i vann er drukningsforebyggende,
aktivitetsskapende og ikke minst gir det glede ved å kunne være med på utflukter
og aktiviteter i og ved vann».
Opplæring er her i betydningen hvordan man svømmer og hvordan man
behersker å svømme i ulike forhold, og grunnleggende kunnskaper om livredning.

VESTLAND
IDRETTSKRETS

Sykkelskoler i Bergen:
sykkelopplæring for barn og
ungdom i nærmiljøet

150000

50000 Vi ser på dette som eit nyttig prosjekt
for å auke sykkelferdigheitert men
oppmodar samtidig om at ein vurderer å
gjennomføre tiltaket med større
geografisk spreiing enn skissert i
søknaden.

Bergen Cykleklubb vil øke sykkelferdighetene til barn og ungdom i nærmiljøet
(spesielt i Årstad bydel) slik at de får et positivt forhold til sykkelen som
helsebringende transportmiddel og fritidsinteresse.
Kort skildring av prosjektet:
Prosjekt 1: Sykkelskoler for barn og ungdom Bergen CK ønsker å tilby sykkel som
en meningsfull hobby/idrett til alle barn, uavhengig av familiens økonomi.
Sykkelskolene til Bergen CK er lavterskel tilbud til barn fra 5-14 år:
1) Sykkel lek på lukket område om våren
2) Sommer sykkelskole i august
3) Terreng sykkelskole om høsten
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På hjul med jentene er et sykkelkurs for spesielt flerkulturelle jenter og kvinner.
Sykkelkurset er opplæring i hvordan en sykkel fungerer, hvordan du som syklist
skal forholde deg til trafikkregler, sykkel lek på lukket område og sykkelturer i
byområder.

Prosjekt 2: Sykkelopplæring i nærområdet Sykkelskoler for skoler i nærområdet, i
samarbeid med FAU og skoler. Ekstra fokus på jenter, med jentesykkeldag og
prosjektet På hjul med jentene, sammen med Vestland idrettskrets.
1) Sykkelskoler på barneskoler i nærområdet
2) Ekstra fokus på jenter (På hjul med jentene) og jentesykkeldag
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VESTLAND
IDRETTSKRETS

14

Åpen hall og lavterskel
allidrett hos idrettslag i
Vestland fylke

150000

150000 Open hall kan vere eit godt tiltak for å
skape møteplassar for barn og unge,
samt skape ein arena for utprøving av
nye aktivitetar. Vi oppmodar om at ein
også ser på mogelegheiten til å utvide
prosjektet til å gjelde fleire

I denne søknaden er følgende idrettslag søkere: - Vestsiden Askøy IL, Askøy
håndballklubb og Taekwondo Askøy IL - Austevoll IL - Stord IL (+ Solid IL og Trott
IL) - Bremnes IL - Vestland idrettskrets
Målsetting for prosjektet: • Skape gode lavterskel aktivitetstilbud og møteplasser
for barn, unge og voksne i deres nærmiljø • Få flere til å delta i idretten, både som
utøvere og frivillige • Samle nærmiljøet på tvers av kjønn, etnisitet, erfaringer,

idrettsklubbar enn dei som er nemnd i
søknaden.

bakgrunn, alder og økonomi • Skape en trygg, aktiv og spennende samlingsplass
for store og små • At alle barn og unge kan få et gratis tilbud, som er tilgjengelig
for alle
Kort skildring av prosjektet: Åpen hall og lavterskel allidrett hos idrettslag er
aktivitetsarrangement hvor det ønskes en miks av ulike idretter. Deltakelsen er
frivillig, og det er lavterskel i fokus, ingen direkte konkurranser eller erfaring er
nødvendig. For noen av idrettslagene under er det også aktuelt å ha mat enten i
kiosk eller serveringer på dager der det kun er åpent for barn og unge. vi vil også
oppfordre idrettslagene til å ha fokus på mangfold i maten, ved å ha ulike temaer
med internasjonal mat.

VESTLAND
IDRETTSKRETS

Inkluderingsarbeidet i
Vestland idrettskrets

160000

160 000 Vi vurderer dette som ein godt prosjekt
for å inkludere både barn og foreldre
med fleirkulturell bakgrunn og/eller
barn og foreldre frå lavinntektsfamiliar i
idretten og lokalmiljøa.
Inkluderingsarbeid er viktig både i eit
lokalt og regionalt perspektiv.

Kort skildring av prosjektet: Vi ønsker at alle som vil skal kunne delta i
idrettsaktiviteter uavhengig av kjønn, alder, erfaring, etnisitet, økonomi eller
funksjonsnedsettelser. Med inkluderingsarbeidet ønsker vi også å bidra til at
idretten blir mer åpne og imøtekommende.
Gjennom deltakelse i idrettsaktiviteter får man større forståelse av det norske
samfunnet, og ikke minst kjennskap til norsk idrettsorganisering hvor idretten
bidrar til gode verdier og holdninger. Sett i lys av folkehelseperspektivet gir
selvsagt deltakelse i idrettsaktiviteter fordeler i det fysiske-, psykiske- og sosiale
spekteret. Idretten er også en positiv nettverksbygging, som for mange i seg selv
kan gi økt livskvalitet. Gode kontaktnettverk kan også bidra til jobb og personlig
utvikling. Idrettsdeltakelse i ulike former er derfor meget viktig for hver og ens
folkehelse.
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SOGN OG FJORDANE
TURLAG
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Målsetting for prosjektet: • Få flere barn og unge med flerkulturell bakgrunn, og
særskilt nybosatte, med i de ordinære idrettsaktivitetene i sitt nærområde. • Få
flere barn og unge fra lavinntektsfamilier med i ordinære idrettsaktiviteter og
lavterskelaktiviteter i sitt nærområde. • Få flere voksne med flerkulturelle
bakgrunn med i idrettslagene, som deltakere og som bidragsytere/frivillige. • Gi
ungdom og voksne med flerkulturelle bakgrunn kjennskap og forståelse av norsk
idretts grunnprinsipper, organiseringsform og drift. • Hjelpe idrettslagene i
Vestland fylke med å styrke deres inkluderingsarbeid, og sette fokus på de
aktuelle problemstillinger/utfordringer som er mest aktuelle for deres område.

Lågterskel aktivitet der du
bur

110000

110000 Aktivitetane som er planlagt ber preg av
å ikkje vere lavterskel når det kjem til
utstyr. T.d. surfing, randonee og klatring
er alle aktivitetar som krev dyrt utstyr.
Tilskotet skal nyttast til oppstart av
aktivitet som er open for alle i

Med «Lågterskel aktivitet der du bur» kan SFT syne frem friluftslivets mogligheit til
å oppleve glede, utfordring, betre helse og samhald. SFT har 14 lokallag, og det
vert arrangert turar og aktivitetar over heile Sogn og Fjordane til både barn,
ungdom og vaksne. SFT søkjer midlar som vi kan administrere rettferdig til dei 14
ulike lokallaga, for å drive regelmessig lågterskel aktivitet for barn og ungdom.

nærmiljøet. Skal gå til gjennomføring av
aktivitet og ikkje til utstyr.
SOGN OG FJORDANE
SKIKRINS

Utedagen 2020

100000

100000 Godt tiltak som gjer skiidrett tilgjengeleg
for alle elevar i nordre del av fylket. Vi
oppmodar om at ein vurderer å utvide
tilbodet til å gjelde for heile Vestland
fylke.

ALVER KOMMUNE

Aktiv ferie

170000

0 Lokale lag og kommunar kan ikkje søkje
på ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

I løpet av haustferien vert det arrangert mykje aktivitet for born og unge, i seks
områder i kommunen knytt til ungdomsklubbane. Alver kommune er ein ny og
stor kommune. Avdelinga ynskjer å gje alle eit tilbod, og vil derfor sette i gang
ulike aktivitetar både for born og ungdom på ulike plasser. Det vil vere aktivitetar
som open hall i haller, som er eit lågterskeltilbod for heile familien. På nokre av
klubbane arrangerast det aktivitetsdag. Det vil arrangerast ulike kurs som
dansekurs og matkurs. Ungdommen vil vere aktive med i prosjektet og bidra
undervegs på aktivitetane.

ALVER KOMMUNE

Seek `n` find

155500

0 Lokale lag og kommunar kan ikkje søkje
på ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Ungdomsklubbane samarbeider med ungdomskoordinatorar og lag og
organisasjonar om å planlegg og gjennomføre arrangementet. Klubbstyrer og
ungdomsråd vert involvert i arbeidet. Arrangementet er eit friluftsarrangement
som varer over 12 timer i skogen. Her skal ungdom sette opp baser, og finne
andre sine baser i løpet av natta. Her kan ungdom sosialisere seg, lære nye ting og
bli kjent med andre ungdomar. Det er eit lågterskel tilbod, og ei kjekk natt med
nye utfordringar, lærdom og aktivitetar.

AUSTRHEIM
UNGDOMSKLUBB

Open hall i skuleferien

125000

0 Lokale lag og kommunar kan ikkje søkje
på ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Open hall i skuleferiane.
Åpningstider er frå kl. 12-15, ope for alle, dei minste borna kjem med foreldra
sine.
kl. 18.00-20.00 ope for alle, blanda alder som deltar.
kl. 20.00-22.00 berre for dei som er begynt i 8. klasse og oppover. Her vert det litt
meir «herjing» på madrassa og høg musikk. Det er ulike aktivitetar tilrettelagt for
dei ulike aldersgruppene. Vi har duplo, balanseleiker og små hoppelsott for dei
minste.
For den mellomste alderen er det hoppemadrass, turnmadrass, bordtennis og
badminton.
Dei eldste styrar seg sjølv med fotball-, volleyball-,basket-, innebandykampar og
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Gjennom Utedagen legg skikrinsen til rette for leik og fysisk aktivitet på ski i
samband med skulane sine skidagar. Elevane får erfare skiaktivitetar som er prega
av leik og høg grad av aktivitet, og introdusert for spennande øvingar og
aktivitetar. Opplegget i dei ulike skulane er ikkje likt, men tilpassa behovet i den
einskilde skule. Tilbodet går ut til alle grunnskular i Sogn og Fjordane. I tillegg legg
ein til rette for to fagdagar innan skiopplæring for kroppsøvingslærarar i
grunnskulane. Vi ser på dette som eit godt tiltak innan folkehelsearbeid for å
skape meir aktivitet vinterstid hjå den enkelte elev og i elevane sine familiar.
Spesielt viktig er det at prosjektet vert gjennomført i skuleverket, som gjev tilbod
til alle elevar.

hoppar på hoppemadrassen.
Det er 8-12 ungdommar som arbeider frivillig på open hall. Dei har ein liten kiosk
med mat og drikke.
AUSTEVOLL
IDRETTSKLUBB

Ope anlegg

50000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Austevoll Idrettsklubb ønskjer å vera ein klubb som inkluderer alle uansett kor ein
kjem fra, kor mykje penger ein har og kor god ein er.Me øsnkjer å vera ein
møteplass,der ein kan få nye venner, læra nye ting osv
Dette vil me prøva å få til med å ha open hall for ungdom 15 år og oppoverspesielt invitert blir dei som bur på hybler ,og som ikkje har støtteapparatet her
ute.
Open hall for barn-her kan ein komma å trena i Austevollhallen-Gratis
inngang.Passar fra 0-12 år
Friidrettstevner med gratis påmelding og premiering.Fin måte å innkludera nye til
å finna nye idretter,og kanskje finn me ei kommande stjerna blant innbyggarane i
Austevoll??

BJØRNEFJORDEN
GOLFKLUBB

FORE - SFO på golfbanen

38000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

I 2020 gjennomfører Os Skule SFO og Bjørnefjorden Golfklubb (BJGK) eit
prøveprosjekt, der grupper av born frå SFO kjem til golfklubben ein dag i veka, for
golfaktivitetar og -instruksjon.
Tiltaket er del av folkehelsesatsinga FORE!.
Før oppstart gjennomgår alle dei tilsette på Os Skule - SFO eit Vegen til Golf kurs
(VTG), leia av golfklubben sin Pro (trenar).
Golfklubben stiller med hovudinstruktør, som leier aktivitetane for borna, saman
med med dei SFO-tilsette.
8-12 born deltar kvar gong, og SFO organiserer rullering slik at alle borna får høve
til å delta.
Basert på erfaringane, utviklar BJGK eit opplegg for dei andre SFO`ane i
kommunen.
Når dei SFO tilsette har naudsynt erfaring, tek SFO sjølv over drifta av aktivitetane.

BERGEN CYKLEKLUBB

Sykkelopplæring for Barn og
ungdom i nærmiljøet

70000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Sykkelskolene til Bergen Cykleklubb er lavterskel tilbud til barn fra 5-14 år.
- Sykkellek på lukket område (5-9år): våren
- Sommer sykkelskole(9-14 år): august
- Terrengskole(9-14 år): høsten
"Treningene" er lek basert, men har en klar progresjon. Målsetning med tilbudet
er:
· Å ha det gøy
· Å være i aktivitet
· Å gi barna en introduksjon til grunnleggende sykkelteknikk
· Å gi barna en introduksjon til grunnleggende trafikksikkert
· Fokus på forutsigbar adferd på sykkelen.
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· Rekrutere flere barn til sykkelsporten
Viktig bakteppe for dette tilbudet er Barneidrettsbestemmelsene!
Bergen Cykleklubb ønsker å beholde en sosial profil ift. kostnader. Barna kommer
dermed med den sykkelen de har, og påmeldings avgiften er lav.
BERGEN OG OMLAND
FRILUFTSRÅD

Temperaturbøyer i
friluftsområder

200000

0 Tiltaket fell ikkje inn under dei definerte
satsingsområda, og rettar seg i stor grad
om innkjøp av utstyr, og har etter vår
vurdering liten overføringsverdi.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) ønsker i samarbeid med våre
deltakerkommuner å tilby en tjeneste til publikum, der alle kan se
badetemperatur i sanntid på de mest populære badeplassene. Temperaturbøyene
har vært prøvd ut i noen få områder i 2019, med godt resultat (se
https://www.bof.no/omrade/badeplass/helleneset). BOF ønsker nå å utvide
tilbudet til alle kommunene i 2020. Visning av badetemperatur i sanntid er
populært, og vil generere mer aktivitet i friluftsområdene, spesielt av ungdom og
barnefamilier.
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BREMNES IDRETTSLAG Idrett er gøy!

40000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Prosjektet er ein annerleis idrettsdag for 2. klassingene i vår kommune. Alle frå
heile øya kjem til Sentralidrettsanlegget og prøver forskjellige idrettar ein heil dag.
Her får dei sjå at idtett ikkje berre er noko med ball, difor skal me ha karate, dans,
turn, badmington og friidrett i tillegg til handball. Me samarbeider med eit
dansestudio, Bømlo shotokam karateklubb og Bremnes Ungdomsskule om å få til
denne dagen. Ungdomsskuleelevane har ansvar for kvar si gruppe som dei guider
frå idrett til idrett. Midt på dagen samlar me alle saman i idrettshallen for lunsj, og
så går dei heim til vanleg skuletid.

BYDELSBLOGGEN

50000

0 Lokalt tilbod for Stord. Godt tiltak som
har fått tilskot tidlegare år og no vert
definert som kommunalt tiltak og
ansvar.

Bydelsbloggen søkjer, i samarbeid med andre organisasjonar på Stord, om støtte
til å arrangera Stord Friluftsfestival 2020. Målsetninga er at folk flest skal få
augene opp for moglegheitane på Stord når det gjeld friluftsliv, og at fleire skal bli
meir aktive. Tiltaket set fokus på moglegheitene til deltaking i friluftsliv på Stord.
Les om festivalen her: http://bydelsbloggen.blogspot.com/2019/06/stordfriluftsfestival-2019.html
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Stord Friluftsfestival 2020

Arrangementet i 2019 var svært vellukka, med 400- 500 gjester. "Dette er god
reklame for friluftsaktivitetar av ulikt slag. Målet er at organisasjonane som deltar
skal få fleire medlemmar, som igjen vil føra til at fleire er aktive og sosiale.
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FANA IDRETTSLAG
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zinken

200000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd. Dette kan også sjåast på
som ei kommunal oppgåve, som drift av
ungdomsklubb.

En ungdomsklubb med lavterskel aktiviteter for alle. Vi tilbyr gratis mat, et sted og
være, og aktiviteter som passer for de fleste: gaming, ballspill, chill zone, kiosk, og
musikk.

FYLLINGSDALEN
FRIVILLIGHETS
SENTRAL

Basket Night, et tilbud til
uorganisert ungdom

FRILUFTSRÅDET VEST

Nye Landsmenn - innføring i
norsk friluftsliv

Gneist Klatregruppe

M.E.G.A (Mestring, Energi,
Glede og Aktivitet)

HAUGALAND KRETS
NORGES KFUK KFUM

Konfirmantfestival

KOLBEINSVIK VEL

Buldrestein Kolbeinsvik
Aktivitetspark

130000

0 Søknaden frå lokallag av frivilligsentralar
vert handsama, då dei ikkje har regionalt
ledd. Noko deltaking frå lokal klubb og
ekstern aktør, men lite overføringsverdi
utover bydelen. (total kost 140.000
Søknadssum for høg)

Fyllingsdalen Frivillighets Sentral samarbeider med Fyllingen Basket Ballklubb om
å arrangere "Basket Night" i Fyllingsdalen Idrettshall hver fredag
ettermiddag/kveld. Tilbudet dekker flere former for idrett og lek. Vi ønsker å
kunne bruke et tilstøtende lokale til brettspill og nettspill. Tiltaket er populært og
kunne vært utvidet, men det krever både materiell og ressurser.

60000

0 Får tilskot over ei anna fylkeskommunal
ordning (70.000)

Innvandrere har behov for en introduksjon i hvordan nordmenn bruker naturen
og friluftsliv. Vi ser at når vi har tar de med ut og vist de våre friluftsområder så
kommer de tilbake og tar områdene i bruk. Mange har en frykt for både skog og
fjell fra sine hjemland og det er viktig å vise at dette er områder som trygt kan
brukes til ulike sosiale frilftsaktiviteter. Vi tar dem med ut og viser dem aktiviteter
som de kan drive på områdene, - skigåing, fisking, kanopadling, strandaktiviteter,
bruk av tilstøtende skogsområder/fjellområder etc. Vi kan også ta med mindre
grupper på overnatingsturer på turlagshytter og vise dem den delen av norsk
friluftstradisjon.

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

MEGA har nå 6 klatregrupper i IL Gneist i Sandslihallen, 1 basistreningsgruppe i
Kalandseid IL og 1 åpen hall tilbud i samarbeid med Autismeforeningen. I tillegg til
å utvide til flere aktivitetstilbud har det vært fokus på å implementere MEGA
deltakerne inn i idrettslagene. Idrettslagene drifter selv aktivitetene sammen med
kompetente instruktører. Selve aktiviteten er dermed blitt en del av idrettslaget
og kan videreføres uten Idrett Bergen Sør, noe som har vært et mål fra starten av.
Idrett Bergen Sør står fortsatt for det administrative ansvaret av tilbudene. IBS har
et godt nettverk innenfor dette prosjektet, noe som gjør det enkelt å rekruttere
deltakere til tilbudet. Vi når bredt ut i hele Bergen til målgruppen.

50000

0 Arrangement i regi av kristen
organisasjon i høve kristleg
konfirmasjon. Ikkje ope for alle. Dei fell
derfor utanfor ordninga.

Konfirmantfestivalen i Langevåg Bygdatun på Bømlo samler årlig ca 400
konfirmanter fra store deler av (tidligere) Sunnhordland. Vi tilbyr ungdommene et
variert program med to store sceneshow og turneringer i volleyball og innebandy.
I tillegg har konfirmantene anledning til å spille bordtennis og dodgeball. Det er
også muligheter for å prøve sumobryting. Vi er glade for å kunne tilby denne
festivalen som et ledd i vår satsing på det hele mennesket med ånd, sjel og kropp.

100000

0 Lokale lag og kommunar kan ikkje søkje
på ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

I 2020 ynskjer Kolbeinsvik Vel å vidareutvikle aktivitetsparken ved å etablere ein
buldrestein. Buldring er klatring i sin mest tilgjengelege form, og kan i
utgangspunktet utførast relativt trygt aleine og utan spesialutstyr. Buldring har
element av sprint og akrobatikk, er ein av dei mest populære, og den desidert
mest sosiale måten å klatre på. Aktivitetsparken i Kolbeinsvik er allereie etablert
med kunstgrasbane, kunstisbane og treningsapparat og leikeapparat. Parken er
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alltid open og alle tilbod er gratis. Buldring vil bli eit heilt nytt tilbod for
austevollingane.

Måløy Idrettslag

Oppgradering Trimløyper

NFU BØMLO
LOKALLAG

Aktivitetsdag

RUBBESTADNESET
IDRETTSLAG

Lavterskel tilbud i
Rubbhallen

STADLANDET
IDRETTSLAG

Draumeplassen Borgund

STIFTINGA FITJAR
FRIVILLIGSENTRAL

Glad Fitjarungdom

50000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Vi snakker om en oppgradering av løypenettet for å gjøre dette mer tilgjengelig
for større brukergrupper.
Skolene er svært. intr. , og med bedre forhold vil vi kunne gi dette tilbudet til flere.
Idrettslaget tror denne form for uorganisert aktivitet er "fremtiden" for å nå
"alle".

0 Lokale lag og kommunar kan ikkje søkje
på ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Forskjellige uteaktiviteter, grilling og underholdning: Diverse uteaktiviteter med
konkurranser. Grilling og servering av mat med underholdning og artisteri.

100000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

RIL vil gjøre Rubbhallen enda mer anvendelig og brukervennlig. Klubben vil pusse
opp og restaurere utstyrs rommet, og vi vil oppgradere utstyret til
småbarnsgruppen ved innkjøp av nye matter, lekeapparater, bom, baller,
motorikk-redskaper, tjukkaser og mer. Utstyret brukes også av andre medlemmer
i klubben og av barnehagen i Rubbestadneset.

124000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Stadlandet har behov for tilrettelagt tursti for funksjonshemma og eldre. Der ein
kan nytte den alle årstider og uavhengig av vær. På ein naturmøteplass for alle
alder-som ein ute skule 0-100 år. Vi bygger gapahuk, men ynskjer å tilretteleggjar
sti til funksjonshemma. Tomta er stor, så vi har valt å gå for ei løysing der ein
bygger ein stor gapahuk, og bygger aktivitetsløype og tilrettelagte naturstiar rundt
med benkar på vegen. Dette er eit stort prosjekt, slik at saman skal vi få dette til.
Vi har fått med oss 6.klasse ved Stadlandet Skule i prosjektgruppa. Det er viktig å
høyre på born og unge i slike prosjekt, og læringa er stor. Denne plassen kan ein
kose seg med famile,gå turar,bursdagar,kurs,undervisning,leik og moro.

0 Søknaden frå lokallag av frivilligsentralar
vert handsama, då dei ikkje har regionalt
ledd. Lokalt tiltak der kostnaden
hovudsakleg er lønsutgifter. Noko
deltaking frå frivillige lokale lag, men lite
overføringsverdi utover kommunen.

Større satsing mot å bil kjent med idrett for dei gruppene som er frå
ungdomskulealer. Vi ønskjer å tilby dei ein smak av idrettar og fysisk utfalding
gjennom eit allereie eksisterande tilbod (ope hus for ungdom), da vi trur at dette
kan få ei positiv verknad for denne gruppa og vera inkluderande for alle som er på
tilbodet. Vi ønskjer å invitera inn grupper frå idrettslag, klubbar med fysisk
aktivitet systematisk gjennom skuleåret, slik at ungdom som er på Ope hus for
ungdom får "smaka" ymse idrettar gjennom året. Vi ønskjer òg å leiga inn danseinstruktørar for å inspirera til fysisk utfalding på dette måten. Vi tenkjer at
gruppene som er inne får eit tilskot til sin avdeling eller gruppe, som ein
kompensasjon for å tilretteleggja .
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60000

SUNNFJORD
IDRETTSLAG

Sandaktivitet for
Inkludering og Integrering
hos ungdom i Sunnfjord

108736

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Prosjektet handler om å gjøre to innendørs sandvolleyballbaner og utstyr
tilgjengelig for lavterskel og ulike sandaktiviteter hos Sunnfjordhallen Beach
Center en gang i uka hele året.

SUNNFJORD
SKYTTARSAMLAG

Inkludering - alle som vil
skal få delta

250000

0 Dette vert rekna som rekruttering til
sporten og ein del av den normale drifta
til skyttarlaget

Fjordane krets ved ungdomsutvalet ynksjer å få på plass midlar som vi vil nytte
heilt konkret mot skyttarane og dei laga som legg til rette for at ein skal nå
målsetjinga om at alle som vil skal få delta. Subsidiering av prisen på ammunisjon
for ungdomsskyttarane er eit nødvendig tiltak dersom vi skal seie at skyting er eit
tilbod for alle. Ferske skyttarar skal ikkje reise på mange stemner eller stemner
langt borte, for dei er det nok med tilbod i nærmiljøet. Vi vil difor stimulere til
lokale tilbod ved å gje tilskot til lag som arrangerer treningsstemner for laga rundt
seg. På den måten kan alle få delta i fellesskapet og ha eit trygt nettverk, utan
store utgifter til påmelding og reise.

VESTLAND
FYLKESKOMMUNE

Multiarena på uteområde
for elever, barn og ungdom

200000

0 I denne ordninga kan vi ikkje gje tilskot
til faste anlegg som kan søkje
spelemidlar. Vi oppmodar søkjar om å
vurdere å søkje om spelemidlar.
Fylkeskommunen sine
anleggsrådgjevarar kan kontaktast for
meir informasjon.

Måløy vidaregåande skule har ikke utendørs aktivitetsområde for elevene. Skolen
leier en kommunal hall for kroppsøving deler av året, men har ingen arealer
utendørs. En multiarena (for ballspill, lek, fysisk aktivitet) vil gi elevene muligheten
til å være aktivitet hver dag, både i og etter skoletid. Skolen trenger et
inkluderende møtested for aktivitet og lek. I mangel av uteareal har vi planlagt å
bygge en multiarena hvor barn og unge får mulighet til å utøve forskjellige idretter
og aktiviteter på samme sted. Vi ønsker å gi elevene et aktivitetstilbud i
friminuttene og fritimene i tillegg til å tilføre nærområdet et tilbud for barn og
unge på fritiden. En multiarena blir en samlingsplass for unge uavhengig av alder,
kjønn og etnisitet.

VÅTEDALEN
TINDEKLUBB

Dragehall Prosjektet

200000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Buldrehallen vi skal byggje vil ligge i Dragehallen saman med turngruppa.
Dragehall prosjektet er eit samarbeid mellom turn gruppa, Våtedalen Tindeklubb
og idrettsrådet. Prosjektet har vert jobba med i 2019 og fikk tildelt årleg
driftsstøtte av nye Sunnfjord kommune i desember 2019. Utan samarbeidet med
turn gruppa og kommunen ville prosjektet ikkje vert bærekraftig, men no ser vi at
framtida for Dragehallen viser ein flott arena for barn,unge og vaksne i alle
aldrar. Buldrehallen vil få mellom 250-340m2 klatreflate. 3dClimb, ein norsk
klatrevegg produsent bygger veggane. Veggane skal passe dei som akkurat er
begynt, men samtidig gje utfordring til dei som driv aktivt. Vi bygger og barnerom
slik att dei minste og skal få prøve seg.

WAYBACK BERGEN STIFTELSEN LIVET

Utendørs paintballbane i
Bergen

200000

0 Denne ordninga skal nyttast til
aktivitetstiltak, medan denne søknaden
inneber infrastruktur-tiltak, med bygging
av paintballbane. Derfor kan dei ikkje få
tilskot i denne søknadsordninga.

Wayback Bergen vil sammen med Bergen Speedballklubb etablere en utendørs
paintballbane i Bergensområdet. Det jobbes med å skaffe en tomt til prosjektet
der det er plass til en fullskala bane med målene 36x44 meter i spillområde, pluss
et par meter på hver av sidene. Vedlagt skisse viser et ønsket område for banen,
men det jobbes med flere andre alternative områder for plassering av banen.
Målet med banen er at spillerne skal drifte den, og at alle midler skal gå til dekking
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av faktiske utgifter og til å videreutvikle miljøet i Bergen og omegn. Vi vil gjennom
prosjektet satse på å nå barn og ungdom som ikke deltar i annen organisert idrett.
Målet er at tiltaket skal være enkelt å oppsøke, uten kostnad for den enkelte
deltaker.
ØYGARDEN
KOMMUNE

Kystleik skjergardsopplevingarmeistring

50000

0 Lokale lag og kommunar kan ikkje søkje
på ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Mange overvektige barn driv for lite med så vel organisert som uorganisert
aktivitet. Dei blir sitjande for mykje i ro og trekk seg vekk frå arenaar der deira
utfordringar blir synlege. Dei går glipp av viktige arenaar for meistring og gode
opplevingar.
Området rundt Glesvær blir nytta til sommarcampar for barna, i tilknytting til
skulestart og/eller skuleslutt. Aktivitetane blir t.d Stand Up Padling, Coasteering og
rappellering.
I tillegg vil vi som del av kommande livsstilskurs for familiar ha kurskveldar på
Glesvær med varierte aktivitetar og matlaging i skjergarden.
Kommunen har allereie mange samarbeid på tvers av sektorar og vi håpar dette
òg vil gi ringverknadar på sikt.

43
ØYANE
SVØMMEKLUBB

Tryggleik i vatn for
funksjonshemma barn

70000

0 Einskilde idrettslag kan ikkje søkje på
ordninga. Tiltak skal samordnast i
regionale ledd.

Mange funksjonshemma barn vil ikkje kunne meistre symjing i ordinære grupper,
men dei treng likevel å vere trygge og kunne flyte i vatn. Det gjer òg godt for deira
funksjon, særskilt om dei er stive i kroppen. Dei går glipp av viktig arena for
meistring og sosiale fellesskap om dei går glipp av symjing i det heile.
Vi vil nytte Straume terapisenter med basseng som held 34 grader og gruppa blir
mykje mindre og med fleire instruktørar enn ei ordinær symjegruppe.
Kommunen og frivillig sektor har allereie mange gode samarbeid på tvers og gi
håpar dette kan vere med og gi ringverknadar på sikt med ennå fleire tilpassa
tilbod til forskjellige grupper.

Åsen Vel

Tilrettelegging for fysisk
aktivitet og læring for barn
og ungdom

80700

0 Lokale lag kan ikkje søkje på ordninga.
Tiltak skal samordnast i lokale ledd. Vi
oppmodar søkjar til å gjer seg kjent med
andre tilskotsordningar for friluftsliv og
spelemidlar.

Åsen Vel bygde aktivitets utstyr for barn i aldersgruppa 0 - 5 år. Dette er no tatt
vekk fordi det ikkje var godkjent utstyr. Prosjektet tek sikte på å tilrettelegge for
målgruppa ved å kjøpe inn og montere godkjent utstyr for fysisk aktivitet. Åsen
Vel sitt nærmiljøanlegg vert mykje nytta av barnehagane i nærområdet. Dei har
etterlyst slikt aktivitets utstyr. Åsen Vel har derfor oppretta ei foreldre/aktivitets
gruppe som har kome med framlegg om å gå til innkjøp av slikt utstyr. I tillegg skal
Åsen Vel vere ein læringsarena innan fugle- og insektsliv for alle brukargruppene.
Det er gjort innkjøp av 2 fuglehus med kamera. Vi treng i tillegg ein storskjerm slik
at liten som stor kan følge med på utviklinga av livet i reiret.
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