
 

 

 

 
 

ATT SÖKA BIDRAG FRÅN FONDER OCH STIFTELSER 

BAKGRUND 

Inom ramen för Game Change 2030 och område 6 Klubbservice har Svenska Tennis-
förbundet utarbetat detta underlag för regioner och klubbar. Här framgår 
hänvisning till hemsidan för fonder, stiftelser eller stipendiegivare. Vidare om 
ändamål och syfte, vem eller vilka som kan söka, ansökningsförfarande samt 
tidpunkt för ansökan.  

De flesta har särskilda ansökningsblanketter som inskickas digitalt. På respektives 
hemsida hittar du också på vilket sätt du tar kontakt, oftast anges en e-postadress. 

Här nedan följer först en sammanfattning och därefter en kort beskrivning av 
respektive fond, stiftelse och stipendium för att du enklare ska hitta vad du söker 
för. 

SAMMANFATTNING 

• Från enskilda givare 

Fond/stipendium För alla När ansöka Hänvisning 
 

Allmänna 
arvsfonden 

Lokal- och 
projektstöd 

Löpande.  
 

www.arvsfonden.se  

Fond/stipendium För ledare När ansöka Hänvisning 
 

Folke Bernadottes 
minnesfond (utbyte 
andra länder).  

Ungdomar och ledare 
11-26 år, utbyte inter-
nationellt 

15 feb 
15 sep 

www.folkebernadottes
minnesfond.se   

TRYGG:s 60-årsfond Ungdomsledare under 
20 år 

1 sept till resp 
RF/SISU 
distrikt 

www.rfsisu.se  (ditt 
läns- distrikt) 

Riksidrottens 
vänner samlade 
stipendie-fond 

Ungdoms- eller 
idrotts-ledare 

31 dec www.riksidrottensvann
er.se  

Gösta Gärdins Ung-
domsfond 

Idrottsledare 31 dec www.riksidrottensvann
er.se  

Sven Thofelts 
Minnesfond 

Idrottsledare 31 dec www.riksidrottensvann
er.se  

http://www.arvsfonden.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.rfsisu.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/


 

 

 

Torsten Tegnér-
stipendiet 

Nordisk idrottsledare 
och idrottsjournalist 

Vartannat år 31 
dec. 
(Finland 2023) 

www.riksidrottensvann
er.se  

Gustav Lindenbaum 
stipendiet 

Kvinnliga 
idrottsledare under 
25 år 

Vart 3.e år 31 
dec 2024 

www.riksidrottensvann
er.se  

Mackes minnesfond Idrottsledare  www.tennis.se 
 

Fond/stipendium För ledare När ansöka Hänvisning 
 

Gustav V:s 90-
årsfond.   

Föreningar med ung-
domar bl a för 
ledarutbildningar  

15 feb www.gv90.se   

Prins Bertils o 
Prinsessan Lilians 
idrottsstiftelse 

Vidareutbildning av 
ledare och 
instruktörer 

Till SvTF före 6 
dec.  

www.rf.se 
 

Ernst Killanders 
stipendium 

Föredöme, eldsjäl, 
flera nivåer i sin 
organisation 

15 feb www.gv.se 
 

Folkspels Årets 
Eldsjäl 

Eldsjälar. Inkludering, 
Hälsa och Ledare. 
Årets Idrottsförening 

Utdelning på 
Eldsjälsgalan. 
Jury utser 

www.folkspel.se 
 

Konung Carl XVI 
Gustafs stiftelse Ungt 
Ledarskap  

Unga ledare under 25 
år 

31 jan www.ungtledarskap.se 
 

Hugo Levin priset 
 

Framstående idrotts-
ledare högst 32 år 

1mars-31 maj www.hugolevinpriset.se  
 

Fond/stipendium 
 

För barn och 
ungdom 
 

När ansöka Hänvisning 

Olga & Gösta 
Olanders 
Minnesfond  

Ungdomar 13-19 år 31 dec www.riksidrottensvann
er.se  

Marcus Wallenbergs 
fond 

16-24 år, studier 15 jan www.tennis.se 

Stefan Edbergs 
stiftelse för 
utbildning av unga 
spelare 

Bästa 14 resp 16 
åring (fl+po), ev även 
17-23 år 

Löpande www.stefanedbergs-
stiftelse.se  

Prins Gustaf Adolfs 
och Prinsessan 
Sibyllas Minnesfond 
 

Aktiv, god och jämlik 
fostran av barn/ung-
dom inom Idrott & 
Hälsa 

Ansökan 1 jan-
28 feb 

www.gafonden.se  

Kronprinsesseparets 
stiftelse 

Förening: Främja god 
hälsa och motverka 
utanförskap bland 
barn och ungdomar 

Under augusti www.kronprinsessparet
s-stiftelse.se  

http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
https://www.tennis.se/forbundet/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/
http://www.gv90.se/
http://www.rf.se/
http://www.gv.se/
http://www.folkspel.se/
http://www.ungtledarskap.se/
http://www.hugolevinpriset.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
http://www.riksidrottensvanner.se/
https://www.tennis.se/forbundet/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/
http://www.stefanedbergs-stiftelse.se/
http://www.stefanedbergs-stiftelse.se/
http://www.gafonden.se/
http://www.kronprinsessparets-stiftelse.se/
http://www.kronprinsessparets-stiftelse.se/


 

 

 

Göte Nymans 
stiftelse för 
idrottsmän och 
idrottskvinnor.
  

För ungas utbildning, 
deltagande i läger, 
kurser för unga ledare 

Senast 28 feb www.nymansstiftelse.se  

Idéer för livet- 
Skandia 
 

Ideér för unga upp till 
25 år. Hälsa, 
jämställd-het, sexuell 
läggning, etnisk 
bakgrund 

1 feb, 7 april, 
16 aug, 18 okt 

www.ideerforlivet.se  

Majblomman Ekonomiskt stöd till 
barn i familjer där 
pengarna inte räcker 

Sök per län och 
kommun 

www.majblomman.se  
 
 

 
Fond/stipendium  
 

 
För barn och 
ungdom 

 
När ansöka 
 

 
Hänvisning 
 

Prins Carl Philips 
och prinsessan 
Sofias stiftelse 

Ökad respekt och för-
ståelse för dyslexi 

Löpande https://prinsparetsstifte
lse.se 
 

Åhlénstiftelsen Föreningar med 
barn/ ungdomar med 
funktionsvariationer 

Period 1: 1 dec-
31 jan. Period 
2: 1 juli-15 sept 

www.ahlenstiftelsen.se  
 

Crafoordska 
stiftelsen I Lund 
 

För olika funktions-
varianter samt för 
barn och ungdomars 
fostran i föreningar 

Löpande. 
Endast sökande 
från Skåne 

www.crafoord.se 
 
 

Kronprinsessan 
Victorias Fond – 
Radiohjälpen 
 

För fritidsaktiviteter 
för barn och 
ungdomar med 
funktionsvariationer. 
För föreningar! 

Från sept för 
kommande år. 
Se hemsidan 

www.radiohjalpen.se 
 

Stiftelsen Active Life 
Foundation 
 

Hjälpa skadade 
idrottare. 

Ansökan be-
döms kvartals-
vis 

www.activelife.org 
 

Jerringfonden Barn och ungdomar 
med särskilda behov. 

1 sept-20 okt. 
Aktivitets-
bidrag 

www.jerringfonden.se 
 

Solstickan Projektstöd för sjuka 
barn och/eller med 
funktionsvariation. 

14 mars (kan 
variera, se 
hemsidan) 

www.solstickan.se 
 

Norrbacka- 
Eugeniastiftelsen 

För personer med 
rörelsehinder. 

28 feb (blan-
ketter läggs ut 
3 mån innan) 

www.norrbacka-
eugenia.se 
 

Länsstyrelsernas 
stiftelsdatabas 

Sök per län. Olika tider www.stiftelser.lansstyre
lsen.se 

Fond/stipendium För elit - tävling När ansöka Hänvisning 

RF:s och Svenska 
Spels Elitidrotts-
stipendium 

Kombinerar elitidrott 
med studier efter 
gymnasiet.  

2 maj www.rf.se   

http://www.nymansstiftelse.se/
http://www.ideerforlivet.se/
http://www.majblomman.se/
https://prinsparetsstiftelse.se/
https://prinsparetsstiftelse.se/
http://www.ahlenstiftelsen.se/
https://www.crafoord.se/utvaldabidrag/ahuslagret/
http://www.radiohjalpen.se/
http://www.activelife.org/
http://www.jerringfonden.se/
http://www.solstickan.se/
http://www.norrbacka-eugenia.se/
http://www.norrbacka-eugenia.se/
http://www.stiftelser.lansstyrelsen.se/
http://www.stiftelser.lansstyrelsen.se/
http://www.rf.se/


 

 

 

 
• Från sparbanksstiftelser  

Stiftelserna finns med spridning i hela Sverige och ger stöd för lokal utveckling, flera 
av dem ger stöd för projekt inom idrott. Vissa kräver att föreningen har konto i 
Swedbank. 
 

Här nedan redovisas en del, dock inte alla. Inom respektive stiftelse, som uppräknas 
i den vänstra kolumnen finns i många fall flera stiftelser som kan ingå inom länet. 
De flesta ger bidrag till ungdomar och företagsverksamhet men flera av dem ger 
också bidrag åt idrottsföreningar för utvecklande verksamhet. Några ger stipendium 
till ungdomar. 
 
Forts. nästa sida. 
 

Svenska Dagbladets 
Idrottsstipendium 
 

Årets nykomling eller 
Lilla bragdguldet. 

Jury utser. 
Utdelas på Sv 
Idrottsgalan 

www.svd.se  

Fond/stipendium För elit - tävling När ansöka Hänvisning 
Alfa Inom Gotland, 

Jönköpings län,  
V:a Götaland, 
Skaraborg, 
Värmland och 
Östergötland  

Se resp. RF-
SISU 

www.sparbanksstift-
elsenalfa.se  
- 

Dalarna Föreningar och 
enskilda 

Löpande www.sparbanksstiftelsen
-dalarna.se  

Första Lokala projekt (ej 
till enskilda). 
Verkar i 
Stockholms och 
Gbg:s regioner 

Inga f n 
bidrags-
ansökningar, 
kontrollera ev 
ändring 

www.sparbanksstiftelser
-naforsta.se  

Jämtlands län Lokala projekt 
inom idrott 

Löpande www.sparbanksstiftelsen
-jamtlandslan.se  

Kronan Lokala projekt 
inom idrott inom 
Krono-bergs län, 
Kalmar län, 
Blekinge, Halmstad 
kommun  

30/4 
31/10 

 

www.sparbanksstiftelsen
-kronan.se  

Skaraborg Lokala projekt 
inom idrott 

Vid 6 perioder 
under året 

www.sparbanksstiftelsen
-skaraborg.se  

Norrbotten Lokala projekt 
inom idrott 

Tag kontakt www.swedbanksstift-
elsennorrbotten.se  

Norrland Lokala projekt 
inom idrott   
Västerbottens län, 
Västernorrlands län 

Tag kontakt  www.sparbanksstift-
elsennorrland.se  

http://www.svd.se/
http://www.sparbanksstift-elsenalfa.se/
http://www.sparbanksstift-elsenalfa.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-dalarna.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-dalarna.se/
http://www.sparbanksstiftelser-naforsta.se/
http://www.sparbanksstiftelser-naforsta.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-jamtlandslan.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-jamtlandslan.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-kronan.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-kronan.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-skaraborg.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-skaraborg.se/
http://www.swedbanksstift-elsennorrbotten.se/
http://www.swedbanksstift-elsennorrbotten.se/
http://www.sparbanksstift-elsennorrland.se/
http://www.sparbanksstift-elsennorrland.se/


 

 

 

 

FONDER OCH STIFTELSER (givna i huvudsak av enskilda) 

Här nedan redovisas något kortfattat om respektive fond eller stipendier för att ge 
en inkörsport till val. För att få en mer detaljerad kunskap rekommenderas läsning 
på hem-sidan. För att underlätta är fonderna indelade i följande kategorier; För alla, 
För ledare,  Funktionsvariationer och För elit. 

 

• FÖR ALLA 

Allmänna arvsfonden 

Fonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Den genomsnittliga behandlingstiden är 5-6 
månader. Ansökan sker löpande och beslut fattas vid sex tillfällen per år. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Öland Lokala projekt 
inom idrott, 
ungdoms-
stipendium. 

Beslut var-
annan månad 

www.olandsbank.se  

Nya  Lokala projekt som 
främjar utveckling 
för unga. 
Gävleborg, 
Södermanland, 
Västmanland, 
Örebro län, 
Älvkarleby 
kommun, 
Södertälje och 
Nykvarn 

Löpande www.sparbanksstift-
elsennya.se  
 

Skåne Lokala projekt 
inom idrott.  
Ingående är Gripen, 
1826, Finn, Färs 
och Frosta. 

Löpande www.sparbanksstiftelsen
-skane.se  
 

Söderhamn Lokala projekt. 
Fördel kund i 
Swedbank 

Löpande www.sparbanksstiftelsen
-soderhamn.se  

Upland Lokala projekt 
inom idrott 

Löpande www.sparbanksstiftelsen
-upland.se  

Väst Tar f n inte emot 
ansökningar om 
bidrag. Delar ut två 
idrotts-stipendier 
15-19 år  

1 feb 
Ansökan 
skickas till RF-
SISU Västra 
Götaland 

www.sparbanksstiftelsen
-väst.se  

http://www.arvsfonden.se/
http://www.olandsbank.se/
http://www.sparbanksstift-elsennya.se/
http://www.sparbanksstift-elsennya.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-skane.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-skane.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-soderhamn.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-soderhamn.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-upland.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-upland.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-väst.se/
http://www.sparbanksstiftelsen-väst.se/


 

 

 

• FÖR LEDARE 
 
Folke Bernadottes minnesfond (utbyte andra länder) 
 
Fonden har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom 
utbyte med ungdomar i andra länder. Minnesfonden ger stöd till läger utomlands, 
föreningars aktiviteter för ökad internationell förståelse. Fonden ger medel för 
idrottsutbyte med fokus på tävling eller träning.  

Information om ansökan mm hittar du här. 

TRYGG:s 60-årsfond 

Vänder sig till RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet och för ungdomsledare 
under 20 år för vidareutbildning. Ansökan skickas till respektive distrikt RF-SISU 
senast 1 september (RF 1 oktober). Stipendiesumma 1000-1500 kr/stipendium 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Riksidrottens vänner  
 
Fonden riktar sig till aktiva ungdomsledare och/eller idrottsledare, vars 
ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling. 
Fondens ändamål är att genom stipendier stimulera och uppmuntra ungdomsledare 
för vidareutbildning/-utveckling. Stipendium kan även utdelas för att hedra 
idrottsledare, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens 
utveckling. 
 
Beloppet för RV:s ledarstipendium fastställs årligen i augusti och publiceras på hem-sidan. 
Storlek 25 000 – 50 000 kronor. Stipendiater utses av RV:s styrelse i januari – februari 2023, 
ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Utsedda stipendiater underrättas 
senast den 1 mars 2023. Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast i maj 
månad 2023. Ansökan och förslag, digitalt eller per brev, ska vara stipendiekommitténs 
sekreterare tillhanda senast den 31 december 2022. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Gösta Gärdins Ungdomsfond 

Syftet är att fortbilda idrottsledare som med framgång bedrivit 
ungdomsverksamhet. Ända-målet är att stödja mångårigt verksam idrottsledare 
som främjat rent spel och glädje inom idrotten. Utdelning årligen är ett belopp på 15 
000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2022 

Information om ansökan mm hittar du här. 

 

http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.rf.se/
https://riksidrottensvanner.se/
https://riksidrottensvanner.se/historik/gosta-gardins-ungdomsfond/


 

 

 

 

Sven Thofelts Minnesfond   

Syftet är att främja ungdomsverksamhet i Sven Thofelts anda. Målgruppen är 
mångårigt verksam idrottsledare som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet. 
Utdelning sker med ett årligt belopp på 15 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 
december 2022 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Torsten Tegnér-stipendiet 

Syftet är att det ska tillfalla nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vilkas 
verksam-heter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten 
Tegner. Stipendiet fördelas mellan de nordiska länderna. Nästa gång Finland. 
Utdelning vartannat år och beloppet är 15 000 kr. Förslag från Finland inväntas 
senast 31 december 2023 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Gustav Lindenbaum-stipendiet 

Syftet är att ekonomiskt stödja yngre kvinnliga idrottsledare (högst 25 år) som 
särskilt har betonat kamratskap och lojalitet. Utdelning sker vart tredje år med 
beloppet 15 000 kr.  Ansökan och förslag insänds senast 31 december 2024 

Information om ansökan mm hittar du här.  

Mackes minnesfond 

Fonden syftar till att stödja ledare inom svensk tennis för internationell förkovring. 
Ända-målet är att genom stipendier bidra till ekonomiskt stöd åt svenska och 
internationella ledare, som aktivt arbetar för svensk tennis och som vill utveckla sina 
tenniskunskaper genom att tillägna sig internationell erfarenhet eller som besitter stor 
internationell kunskap och erfarenhet att tillföra svensk tennis.    

Information om ansökan mm hittar du här. 

Gustav V:s 90-årsfond   

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till ideella föreningar som drivs av, med eller för 
unga människor. Dock ej till enskilda personer. Verksamheten ska syfta till att 
stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel ledarutbildning. 
Ansökan ska vara oss tillhanda före 15 februari. 

Information om ansökan mm hittar du här.  

 

https://riksidrottensvanner.se/historik/sven-thofelt-stipendiet/
https://riksidrottensvanner.se/historik/torsten-tegner-stipendiet/
https://riksidrottensvanner.se/historik/gustaf-lindenbaum-stipendiet/
https://www.tennis.se/forbundet/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/
http://www.gv90.se/


 

 

 

Prins Bertils o Prinsessan Lilians idrottsstiftelse 

Ändamålet är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer 
för deras vidareutbildning, både nationellt och internationellt. Stipendiesumman är 
10 000-25 000 kr/stipendium. Ansökan skickas till Svenska Tennisförbundet innan 1 
december och ska vara RF tillhanda 31 december.  

Information om ansökan mm hittar du här.  

Ernst Killanders stipendium 

Stipendiet utdelas till en person - främst ungdomsledare - som är ett föredöme för 
ung-domen, är en eldsjäl för ideellt engagemang och som har erfarenhet på flera 
nivåer inom sin organisation. Stipendiet delas ut i november varje år vid en högtidlig 
ceremoni på Kungliga slottet. 

Information om ansökan mm hittar du här.  

Folkspels Årets Eldsjäl 

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan 
nominera sina eldsjälar inom föreningslivet. Folkspel har arrangerat Årets Eldsjäl 
sedan 2008. För att ge alla de vardagshjältar och ideella krafter den uppskattning de 
mer än förtjänar och varje år delar vi ut stipendium för en halv miljon kronor. 
Tillsammans med en namnkunnig jury plockar Folkspel fram finalister till Årets 
Eldsjäls Galakväll  

Information om ansökan mm hittar du på här.  

Konung Carl XVI Gustafs stiftelse Ungt Ledarskap 

Varje år delas stipendiet Kompassrosen ut till unga ledare under 25 år som i sitt 
ledar-skap visat prov på värderingarna mod, omtanke och handlingskraft. Ansökan 
sker digitalt före 31 januari. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Hugo Levin priset 

Ändamålet är att främja en ung framstående idrottsledare eller idrottsorganisatör 
för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa. Pristagare får 
inte vara äldre än 32 år. Prissumma 70 000 kr. Förslag inlämnas under tiden 1 mars-
31 maj. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

 

http://www.rf.se/
http://www.gv90.se/
http://www.folkspel.se/
http://www.ungtledarskap.se/
http://www.stiftelsen@hugolevinpriset.se/


 

 

 

• FÖR BARN OCH UNGDOMAR 

Olga och Gösta Olanders Minnesfond.  

Syftet är att fortbilda idrottsledare som med framgång bedrivit 
ungdomsverksamhet. Målgruppen mångårigt verksam idrottsledare som främjat 
rent spel och glädje inom idrotten. Utdelning årligen är ett belopp på två stipendier 
á 15 000 kr. Ansökan och för-slag senast 31 dec. 2022. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Marcus Wallenbergs fond 

Fonden stödjer tennisungdomars utbildning vid sidan av deras tennisutövande. 
Bidragen utges genom stipendier. Sökande ska vara 16-24 år och bedöms kunna 
utvecklas till nationell elit eller på landslagsnivå. Ansökan inskickas till SvTF senast 
15 januari. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Peter Wallenbergs Sportmanship Award 

Ges till juniortennisspelare, som genom sitt uppförande på och utanför banan utgör 
ett föredöme för svensk juniortennis. Priset utdelas under Swedish Open i Båstad 
eller under Stockholm Open. 

Information om ansökan mm hittar du här.  

Stefan Edbergs stiftelse 

Stiftelsen avser hjälpa unga tennisspelare, främst i åldern 13-16 år, med deras 
utbildning till internationell nivå. Det kan ske på olika sätt men främst genom 
stipendier till totalsegrarna i 14 - och 16 årsklasserna i de viktigaste svenska 
juniortävlingarna under året, främst SALK Open, Junior SM inomhus och utomhus 
samt Båstad. Även stöd till tränings- och lägerverksamhet bedriven för elitjuniorer. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond 

Syftet är att ge bidrag till projekt inom kategorierna Idrott & Hälsa, Utbildning och 
lär-ande Social, hjälpande verksamhet som organisationer, föreningar eller andra 
sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Ej till enskilda personer. 
Fonden har ansökningsperiod en gång per år, 1 jan-28 feb. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

 

 

https://riksidrottensvanner.se/historik/olander-stipendier/
https://www.tennis.se/forbundet/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/
https://www.tennis.se/forbundet/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/
http://www.stefanedbergsstiftelse.se/
http://www.gafonden.com/ansokan


 

 

 

Kronprinsesseparets stiftelse 

Ändamålet är att främja god hälsa samt motverka utanförskap. God hälsa, utbildning 
och jämlika möjligheter är grundläggande förutsättningar för att barn och vuxna ska 
kunna växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. 
Stiftelsens arbete utgår från FN konventionen om barns rättigheter. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor.  

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja unga idrottsutövares utbildning, 
förkovran och utveckling främst genom bidrag för deltagande i träningsläger, kurser 
för ledare och idrottsutövare - såväl teoretisk som praktisk utbildning inom 
idrottsrörelsen - med tonvikt på barn- och ungdomsidrott. Föreningar, samfund och 
dylikt tilldelas inte stipendium utan endast enskilda personer. Stipendium beviljas ej 
för inköp av idrottsmateriel eller för tävlingsresor. Aktiv idrottsutövare kan söka 
stipendium till och med det år hon eller han fyller 22 år. Ledare/tränare som söker 
stipendium omfattas inte av ålders-regeln.  Ansökan inlämnas senast 28 februari.  

Information om ansökan mm hittar du här. 

Idéer för livet- Skandia 

Har du en idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa. Projektet kan 
främja jämställdhet och lika behandling och visar på ett samhällsengagemang inom 
bl a områdena idrott, hälsa och mångfald. Då kan du söka stipendium. Styrelsen 
träffas 3-4 gånger per år då de beslutar om vilka som ska bli stipendiater. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Majblomman 

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker 
till. Det kan handla om fritidsaktiviteter, träningsutrustning mm. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

• FUNKTIONSVARIATIONER 

Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond 

Ändamålet är stöd och forskning inom området sport och idrott för 
funktionsvariation hos ungdom. Bidrag lämnas ej till enskilda handikappade och i 
princip inte för täckande av löpande driftskostnader eller ospecificerade projekt. 
Ansökan ska vara fonden till-handa i 7 exemplar senast den 15 mars. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

http://www.kronprinsesseparetsstiftelse.se/
http://www.nymansstiftelse.se/
http://www.ideerforlivet.se/
http://www.majblomman.se/
http://www.kungahuset.se/


 

 

 

Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse 

Stiftelsen vill bredda normen och arbetar därför för att nyansera bilden av dyslexi 
där både utmaningar och styrkor lyfts fram. För ökad respekt och förståelse.  

Information om ansökan mm hittar du här. 

Åhlénstiftelsen 

Stiftelsen har som ändamål att främja bl a barns- och ungdomars vård och fostran 
eller deras utbildning. Ansökan inlämnas senast 15 september och senast 31 januari 
då ansökan omfattar bidrag till sommarläger med handikappade deltagare. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Crafoordska stiftelsen I Lund 

Stiftelsens syfte är att för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig 
under-visning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. 
Dessutom kan stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga 
eller eljest allmännyttiga ändamål. Stiftelsen har beslutat att begränsa utdelning till 
endast sökande från Skåne. Ansökan ska insändas före 1 september. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Kronprinsessan Victorias Fond - Radiohjälpen 

Ideella medlemsföreningar och föreningar med motsvarande icke vinstdriven 
organisationsform är välkomna med ansökningar. Radiohjälpen riktar sig till vuxna 
med funktionshinder. Bidrag kan sökas till föreningens merkostnader, främst för de 
medhjälpare som behövs för att alla ska kunna delta. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Stiftelsen Active Life Foundation 

 

Bildades mars 1995 efter alpina skidåkaren Thomas Fogdös olycka i Åre. 

Fondens tre likvärdiga mål 

 

• Att bidra till vård och rehabilitering av aktiva idrottsmän och idrottskvinnor som 
under träning, tävling eller av annat skäl skadat sig och därmed helt eller delvis, 
för kortare eller längre tid, blivit ur stånd att utöva sin idrott. 

• Att främja vetenskaplig forskning rörande idrottsskador såväl avseende 
förebyggande åtgärder som rehabilitering efter skador. 

• Att bidra till ökad upplysningsverksamhet avseende vikten av erforderligt försäk-
ringsskydd för unga idrottare. 

Information om ansökan mm hittar du här.  

http://www.prinspartesstiftelse.se/
http://www.ahlen-stiftelsen.se/
http://www.crafoord.se/
http://www.radiohjalpen.se/
http://www.activelife.com/


 

 

 

Jerringfonden 

Stiftelsen stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda 
behov, bl a för de som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Se gärna 
exempel på aktivitetsbidrag. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

Solstickan 

Enligt stiftelsens stadgar skall medel användas ”till fromma för sjuka och klena barn, 
i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet 
åldringar, som ej på annat sätt kan tillgodoses. Projektstöd för exempelvis 
ungdomsläger kan ges till föreningar, som verkar inom ramen för stiftelsens syfte 
och ändamål. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen 

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder 
genom att bl a lämna understöd för undervisning och utbildning. 

Information om ansökan mm hittar du här. 

• FÖR ELIT 
 
RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 

Elitidrottsstipendiet delas ut av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. Syftet 
med Elit-idrottsstipendiet är att möjliggöra för elitidrottare att parallellt med 
idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala studier på lägst halvfart.  
Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin 
(25 000 kronor per termin). Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och 
stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön. 

Information om ansökan mm hittar du här.    

Svenska Dagbladets Idrottsstipendium 

Även kallat Årets nykomling och Lilla Bragdguldet, är ett idrottspris som 
instiftades 1994 efter en donation från en svensk elitidrottare som föredrar att vara 
anonym. Stipendiet är på 75 000 kronor delas ut till en ung svensk idrottare som 
uppvisat en lovande resultatutveckling. Priset delas numera ut på Idrottsgalan. 
Ansökan inlämnas före 15 februari till Svenska Dagbladets Idrottsstipendium, Sport-
redaktionen, 105 17 Stockholm. 
 

 

http://www.jerringfonden.se/
http://www.solstickan.se/
http://www.norrbacka-eugenia.se/
http://www.rf.se/


 

 

 

SPARBANKSSTIFTELSER 

Stiftelserna finns med spridning i hela Sverige och ger stöd för lokal utveckling, flera 
av dem ger stöd för projekt inom idrott. 
 
Sparbanksstiftelsen Alfa 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsenalfa.se  
 
Sparbankstiftelsen Dalarna 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbankstiftelsendalarna.se  
 
Sparbankstiftelsen Första 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsenforsta.se  
 
Sparbankstiftelsen Jämtlands län 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsejamtlandslan.se  
 
Sparbankstiftelsen Kronan 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsenkronan.se  
 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg 
Information om ansökan mm hittar du på www.skaraborgsstiftelsen.se  
 
Sparbankstiftelsen Norrbotten 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se  
 
Sparbankstiftelsen Norrland 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsennorrland.se  
 
Sparbanksstiftelsen Öland 
Information om ansökan mm hittar du på www.olandsbank.se  
 
Sparbankstiftelsen Nya 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsennya.se  
 
Sparbanksstiftelsen Skåne 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsenskane.se  
 
Sparbankstiftelsen Söderhamn 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se  
 
Sparbankstiftelsen Upland 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsenupland.se  
 
Sparbankstiftelsen Väst 
Information om ansökan mm hittar du på www.sparbanksstiftelsenvast.se  

http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se/
http://www.sparbankstiftelsendalarna.se/
http://www.sparbanksstiftelsenforsta.se/
http://www.sparbanksstiftelsejamtlandslan.se/
http://www.sparbanksstiftelsenkronan.se/
http://www.skaraborgsstiftelsen.se/
http://www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se/
http://www.sparbanksstiftelsennorrland.se/
http://www.olandsbank.se/
http://www.sparbanksstiftelsennya.se/
http://www.sparbanksstiftelsenskane.se/
http://www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se/
http://www.sparbanksstiftelsenupland.se/
http://www.sparbanksstiftelsenvast.se/


 

 

 

 

ÖVRIGA  
 

• Från RF SISU länsidrottsförbund  

Ytterligare fonder och stipendier att söka kan finnas inom respektive länsidrotts-
förbund. Bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer görs direkt i IdrottOnline men 
kontakta först ert lokala RF-SISU ombud för mer information. 

• Från regioner före detta landsting  

Ytterligare fonder och stipendier att söka kan finnas inom respektive region och 
landsting. 

• Länsstyrelsernas stiftelsedatabas. 

Här kan du söka efter en viss stiftelse för bidragsansökan. Information hittar du på 
www.stiftelser.lansstyrelsen.se  

• Från kommuner  

Ytterligare fonder och stipendier att söka kan finnas inom respektive kommun. 

 

http://www.stiftelser.lansstyrelsen.se/

