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LEDARCAMP 2014?

VEM VILL DU
SKICKA TILL
LEDARCAMP?
Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2014 får ca 200 tjejer och killar chansen att
utvecklas som idrottsledare. Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att
fortsätta utvecklas inom idrotten. Varje distriktsidrottsförbund skickar 15-20 deltagare.
KRITERIER FÖR ATT SÖKA STIPENDIET

Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som är
ansluten till Riksidrottsförbundet.
Ledaren ska
• vara en god förebild
• ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
Ledaren ska
• genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
• arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att
alla ska få vara med är en självklarhet.
SÅ FÖRDELAS STIPENDIERNA

Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional beslutsgrupp med representanter från Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas
sociala utveckling, förmågan att vara en god förebild, samt arbetssätt.

LedarCamp

Tid: 9-11 maj 2014
Plats: I trakterna av Karlstad
Resor: I stipendiet ingår resa och uppehälle
Program: Stipendiaterna träffar bl.a. idrottsledare och idrottare vars erfarenheter stärker
deltagarna i ledarrollen.

Ansökan: Ansökan ska vara distriktet
tillhanda senast 15 mars 2014
Kallelse: Stipendiaterna får en kallelse från
distriktsförbundet i god tid innan aktuell
utbildningshelg.
Frågor: Besvaras av kontaktpersonen i
respektive distrikt

LEDARCAMP 2014
ARRANGERAS AV
Västergötlands Idrottsförbund
Magnus Södervall
magnus.sodervall@westgotasport.se
010-4764141

Västsvenska Idrottsförbundet
Robin Svensson
Tel: 031-726 60 38, 0709-26 58 38
E-post: robin.svensson@vsif.se

Värmlands Idrottsförbund
Tomas Engblom
Tel: 010-476 47 07
tomas.engblom@varmland.rf.se

Folksams Idrottsfond

En procent av förmögenheten i Folksams
Idrottsfond delas årligen ut i form av stipendier.
I år ger de möjlighet att skicka 200 ungdomar
på ledar camp. Fonden placerar i svenska och
utländska aktier och följer Folksams etiska
placeringkriterier gällande mänskliga rättigheter,
korruption, tobak, miljö och i Idrottsfonden
även alkohol. Fonden förvaltas av Swedbank
Robur.
Den främsta anledningen till att spara i Folksams Idrottsfond är att ditt sparkapital ska
växa, men som synes slår du samtidigt ett slag
för den svenska idrotten.
Vill du veta mer om Folksams fondutbud eller
börja spara i idrottsfonden går du in på
www.folksam.se/sparalana/fonder
eller ringer 0771-950 950.

Klappar ditt hjärta också för idrotten?

Vårt hjärta klappar för idrotten. Det visar
vi genom vår roll som skadeförebyggare,
försäkringsgivare och sponsor. Ett exempel på
det är Folksams Idrottsfond som bland annat
möjliggör ledarcamps för unga ledare och
syftar till att säkra en god ledarförsörjning i
framtiden.
Folksam är idrottens försäkringsbolag. 1,6
miljoner idrottsaktiva är olycksfallsförsäkrade
i Folksam. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med
idrottssverige. Kort sagt - en lagkamrat till
idrotten.

Ledarens namn

Födelseår

Postadress
Postnr

Ort

Telefon

E-post

Föreningens namn + idrott

Motivering

Din motivering...

Ort och datum
Underskrift ordförande
Namnförtydligande
Maila ansökan till ert distriktsförbund.
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