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Det är bara att ansöka!
Projektstöd IF öppnar den 10 januari 2022 och 
sista ansökningsdagen är den 20 oktober 2023.”



Grundtanken med Projektstöd IF 

Projektstöd IF skall skapa förutsättningar för tennisföreningarna att 
utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med de fem 
utvecklingsresorna i Strategi 2025.

1.  Ny syn på träning och tävling                                                             
2. Den moderna föreningen engagerar                                                   
3. Inkluderande idrott för alla                                                                  
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott                                             
5. Ett stärkt ledarskap

Målet är en idrottsrörelse som fokusera på att det blir vanligare att 
stanna längre, oavsett förutsättningar och ambition med sitt 
idrottande.

Tydliga avgränsningar då medel inte beviljas

- Ordinarie eller löpande verksamhet                                                  
- Lägerverksamhet                                                                                
- Befintligt material som behöver bytas ut                                          
- Individuella kostnader                

REGELVERKET PROJEKTSTÖD IF
2022 - 2023



Så här ansöker ni

1. Logga in på IdrottOnline
2. Klicka på Idrottsmedel i 

toppmenyn. 
3. Klicka på idrottsmedel i 

vänstermenyn
4. Klicka på ”Skapa ansökan”
5. Välj Idrottsmedel via SvTF 

och leta upp rätt pott
6. Fyll i ansökan
7. Skicka in

OBS! Ansökningar kan bara 
den person göra som är 
föreningens firmatecknare i 
idrottsmedel. Kontakta ert 
lokala RF-SISU ombud eller 
support@idrottonline.se
om ni behöver stöd kring 
detta.



→ Vid bedömning beaktas främst projektets möjligheter att på
sikt stå på egna ben. Projektet måste alltså syfta till att bli
ett återkommande inslag i den ordinarie verksamheten. En
annan viktig ingrediens är att föreningen själv bidrar med ett
ekonomiskt tillskott och att en kortfattad och tydlig redo-
visning framkommer i ansökan. Kom ihåg att nya satsningar
prioriteras. I andra hand, i mån av medel, stöttas också
relativt färska aktiviteter. Närmste åren råder ett tydligt
bidragsfokus på att lösa den akuta ledarbristen.

→ OBS! Nytt sedan 2020 är att föreningarna kan söka projekt-
medel för två år i taget. Dock vill vi som förbund att
föreningen söker varje år även om verksamheten löper på
under två år. Just för att vi eftersträvar en tätare uppföljning
för att bättre kunna göra rättvisa bedömningar från år till år.

→ Projektansökningarna i samtliga bidragspotter ska vara
tydligt kopplade till målgruppen ungdomar i åldern 7 - 25 år.
Kravet är att aktiviteterna vänder sig till barn och ungdomar
som skulle vilja börja med tennis, men även för utövare som
skulle vilja stanna kvar inom idrotten om den bara blev mer
lust- och spänningsfylld utan att vara så starkt kopplad till
prestation och resultat.

BEDÖMNING AV ANSÖKAN



När bedömningar av ansökningar görs finns följande punkter i åtanken

- att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar 
- att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för barn och ungdomar 
- nytt material eller anpassning av idrottsytor med ett klart syfte om att uppgradera och

bättre anpassa träningen för barn och ungdomar
- idrottsspecifika utbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetens-

höjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare 
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När bedömningar av ansökningar görs finns följande punkter i åtanken

- att föreningsmiljön blir mer inkluderande för underrepresenterade barn- och ungdoms-
grupper 

- att det görs rekryteringsinsatser som erbjuder barn- och ungdomar möjligheten att delta, 
leda och påverka sin idrott



SVTF:S FYRA POTTER I PROJEKTSTÖD IF 
FÖR BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

Nya tränings- och 
tävlingsformer för 

ungdomar 13–20 år

Paratennis ungdomar

Öppna prova på aktiviteter

Fler ledare till föreningens barn-
och ungdomsverksamhet

Nya tränings- och tävlingsformer 
för ungdomar 7 – 25 år



Nya tränings- och tävlingsformer för 
ungdomar 7-25 år 2022-23
Vänder sig till de föreningar som vill ta ett 
samlat grepp kring barnanpassade tränings-
ytor, träningsmaterial, inbjudande klubbmiljöer, 
lättsamma och spänningsfyllda tävlingsformer 
för alla barn- och ungdomar som vill söka sig 
till tennisen.

För att få en extra styrka i förändringsarbetet 
och tillika uthållighet ser vi gärna att det sker 
ett samarbete över klubbgränserna eller t.o.m. 
att ett samlat grepp med hjälp av regionen. 

Ansökningar som fokuserar på att erbjuda nya 
typer av insteg för underrepresenterade barn-
och ungdomsgrupper prioriteras t ex som 
konceptet Tennis på gatan.

Paratennis ungdomar 2022-23
Ska inkludera fler ungdomsidrottare med 
funktionsnedsättning (rörelse-, syn- eller 
intellektuell funktionsnedsättning) och få dem 
att testa på och även initiera tennisen som sin 
huvudsakliga idrott. För mer information om 
paratennis kontakta paratennis@tennis.se

Öppna prova på aktiviteter 2022-23
Ska erbjuda två aktiviteter i ett projekt. 
Föreningen ska dels på ett effektfullt sätt 
marknadsföra sin basverksamhet för 
allmänheten på en publik plats (kan ske på 
klubben också) och dels i förlängningen erbjuda 
deltagarna en fortsättning i klubbens dagliga 
verksamhet. Detta kan i ett första steg vara 
säsongsbundet eller ett paket med flera 
återkommande prova på träningar. Det är 
viktigt att det finns en enkel men tydlig plan för 
hur detta dagsevenemang speciellt fångar upp 
barn och ungdomar (även om ALLA åldrar 
naturligtvis är välkomna!). I detta bidragsstöd 
ingår t.ex. den rikstäckande manifestationen 
”Tennisens Dag”. Varför inte erbjuda 3 – 4 
träffar och avsluta med Tennisens Dag. 

P.S. Prova på aktiviteter har många fördelar    
bl a att det återkommande levandegör 
föreningens hälsobringande samhällsansvar 
gentemot allmänheten, kommun, näringslivet 
och alla andra viktiga intressegrupper. Ett 
ödmjukt och energirikt MÅSTE för att fler ska få 
chansen att påbörja ett fantastiskt och 
livslångt tennisutövande!

Fler ledare till föreningens barn- och 
ungdomsverksamhet 2022-23
Just nu råder en stor brist på ledare så fram-
över prioriterar SvTF denna bidragspott. Just 
för att säkerställa att nya ledare utbildas i 
samklang med Strategi 2025 så finns bara två 
strategiskt viktiga ansökningsval i denna pott: 

1. Ansök om bidragsstöd på 2000 kr per 
deltagare när föreningen väljer att 
fortbilda nya ledare i SvTF:s första insteg 
för tennistränare; Bastränarutbildningen. 
En helt ny och tillika bredare utbildning 
som tangerar de nödvändiga kunskaper 
och färdigheter som en ledare måste ha 
kännedom om för att kunna agera på ett 
tryggt och säkert sätt i barn- och 
ungdomsverksamhet. Rubricera ansökan 
”Bastränarutbildning.

2. Ansök om ett bidragsstöd på 1250 kr per 
deltagare när föreningen väljer att 
fortutbilda ledare i Multi SkillZ Tennis som 
är en uppgraderad 2 dagars kurs i  
rörelselära för barn- och ungdomar. 
Rubricera ansökan Multi SkillZ Tennis.

Kurserna testkörs vt 2022 och officiell start 
sker ht 2022. Kontakta SvTF eller din region.
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FRÅGOR? VILL DU VETA MER? 
För mer information kontakta Ola Mårtensson på Svenska Tennisförbundet.  

ola.martensson@tennis.se

mailto:ola.martensson@tennis.se

