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Idrottslyftet och SBBF 2019
Hej Förening,
Vi på Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har äntligen öppnat upp för
Idrottslyftsansökningar för 2019.
I detta dokument har vi sammanfattat information om Idrottslyftet och de möjligheter
som finns inom programmet.
Idrottslyftet är ett stort program med många beståndsdelar och i detta
informationsblad har vi försökt att förenkla och komprimera informationen för att
förhoppningsvis fler och bättre satsningar ska genomföras inom vår basketfamilj.
Men först! och innan ni går vidare. Skicka in eventuella Återrapporter för 2018.
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Varför Idrottslyftet?
Idrottslyftet är ett mångårigt program som ska bidra till idrottens fem utvecklingsresor
som beskrivs i Strategi 2025. www.strategi2025.se
Som förbund får vi möjlighet att styra dessa resurser mot ett antal prioriterade
utvecklingsområden.
Idrottslyftet utgår från nedan illustrerade utvecklingsmodell och medel riktas enbart till
satsningar som ryms inom den röda cirkeln:

Vilka kan ansöka om Idrottslyftsmedel via SBBF?
(del 1)
Alla idrottsföreningar som är medlemmar hos SBBF och bedriver barn- och/eller
ungdomsidrott. Föreningen ska alltså ha sökt LOK-stöd för föreningens verksamhet.
(undantaget är nya föreningar)

Vilka kan ansöka om Idrottslyftsmedel via SBBF?
(del 2)
Alla föreningar som har registrerat sina Easy Basket-spelare.
Undantaget är föreningar som enbart bedriver ungdomsverksamhet för 12-25 år

2

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET

Version 20190222

Lilla Handboken för Idrottslyftet 2019

Sida 3 av 11

Vilka kan ansöka om Idrottslyftsmedel via SBBF?
(del 3)
Det är tre olika IdrottOnline-roller som har behörighet att ansöka om Idrottslyftsmede,
nämligen ordförande, kassör och idrottslyftsmedel firmatecknare.

Vilka kan ansöka om Idrottslyftsmedel via SBBF?
(del 4)
Förening som har återrapporterat från 2018 års samtliga beviljade ansökningar.
Innan ni ansöker om nya medel, behöver satsningar för 2018 vara rapporterade.
Börja med det steget innan ni går vidare med att skicka in en ny ansökan för 2019.
Bonusfråga: Återrapportering, varför det?
Svar: Återrapporten är för det första obligatoriskt. Och för det andra en viktig del av
vårt uppföljningsarbete med Idrottslyftet.

Vad kan vår förening inte ansöka medel för? (del 1)
Vi börjar med ”inte” för att vi har vissa förbestämda och generella regler för
Idrottslyftet som vi måste förhålla oss till vilka anges i Idrottslyftets ABC.
- Lägerverksamhet
- Skolsamverkan
- Material
- Landslagsverksamhet
- Satsning som ej går i linje med RFs Riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrotten.

Vad kan vår förening inte ansöka medel för? (del 2)
Satsningar som dubbelfinansieras.
Vilket betyder att en eller flera kostnader i en satsning inte får finansieras av
Idrottslyftet och annan aktör samtidigt. De får däremot gärna komplettera varandra för
att täcka olika kostnader.

Vad kan vår förening ansöka om medel för? (del 1)
2019 har vi på SBBF delat upp vår pott till två underpotter (för tillfället).
På sikt tänker vi öppna upp för fler potter.
- Föreningsutveckling
- Utvecklande Tävling
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Mer om dessa potter kommer längre ned i detta blad.

Vad kan vår förening ansöka om medel för? (del 2)
Utöver ovan Idrottslyftsmedel som finns att söka genom SBBF finns det även andra
möjligheter i Idrottslyftsprogrammet för er att söka hos era Distriktsförbund (DF) eller
Svenska Parasportförbundet. Dessa medel är framförallt för anläggning och
utrustning.
Anläggningsstöd är uppdelat i 5 kategorier:
- Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt.
- Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt.
- Stöd till renoveringsåtgärder.
- Stöd till energiåtgärder.
- Stöd till Säkerhetsåtgärder.
Och via Svenska Parasportförbundet kan ni ansöka om:
- Stöd till utrustning för Parasport
Ni kan läsa mer om regler kring dessa stöd i detta 10 sidor superenkla material.
I varje Distriktsförbund finns det kontaktpersoner för dessa stöd som kan hjälpa till
med svar på dessa extra stöd. Hitta ditt Distriktsförbund HÄR. (välj ert DF i en liten
rullista till vänster på sidan)
Nu till SBBF:s Idrottslyftsmedel.

Vad innebär SBBF Föreningsutveckling?
En av våra underpotter har vi valt ska gå till Föreningsutveckling.
För att förstärka svensk baskets gemensamma satsning för föreningsutveckling har vi
i varje Basketbolldistriktsförbund (BDF) tagit in så kallade Föreningsutvecklare.
Föreningsutvecklarnas roll är att hjälpa föreningar med att komma igång med
satsningar som stärker era föreningar.I varje distrikt finns det också experter på
föreningsutveckling i Distriktsförbunden. Även dessa kan hjälpa föreningar med att
komma igång med enklare satsningar.
I denna pott finns det flera olika satsningar som ni kan söka medel för.
Nämligen…

NYA FÖRENINGAR – 7 000 kr
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Till föreningar som precis kommit igång med att bilda föreningen och ansökt om
medlemskap hos SBBF. Ett litet kick-startbidrag för de första kostnaderna som kan
medför uppstarten.
Detta stöd kräver ej LOK-stöd och Easy Basket registreringar (se ovan)

LEDARINSPIRATION – 7 000 kr
Detta stöd går till satsningar som är lite enklare och kanske av mer spontan karaktär.
Er förening kanske vill bjuda era ledare på något extra – en clinic, ett studiebesök
eller liknande.
Detta stöd kräver ej kontakt/förankring med BDF eller DF.

BASKET I SKOLAN – 5 000 kr
Detta är ett stöd som kommer att tas bort under 2019.
Det är ett engångsbelopp för föreningar att söka för att genomföra besök på skolor,
och riktar sig i år enbart till föreningar som under säsongen 18/19 inte sökt och
beviljats detta stöd ännu.
Detta stöd kräver ej kontakt/förankring med BDF eller DF.

UTVECKLINGSPROJEKT – ospecificerat belopp
Detta stöd är till för att bidra till nya satsningar som stärker föreningens verksamhet
på olika sätt.

Satsningarna ska främst handla om nya sätt för er förening att angripa en utmaning
som ni upplever är stark i just er förening eller i närområdet där er förening är
verksam.
Vi på SBBF har nedan summerat en rad utvecklingsarbeten och satsningar som
vanligtvis saknas i föreningar och/eller som kan bidra till en bättre föreningsmiljö.
-

-

Delaktighetsinitiativ - ex. uppstart av spelarråd, tränarråd eller föräldraråd
Policyarbete - ex. värdegrundsarbete, spelarutbildningspolicy
Samarbete eller samverkansarbete – ex. med annan basketbollförening eller
förening från annan idrott.
Ledarutvecklingsplan – framtagande och genomförande av en utvecklingsplan
för föreningens tränare, domare, föräldrar och/eller funktionärer. SBBF kan
tillhandahålla en mall för detta om så önskas.
Ny verksamhet – om en slags verksamhet (ex. 3x3 eller Drop-In verksamhet)
saknas i er förening eller närområde.
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Andra initiativ är också välkomna!

Vad innebär SBBF Utvecklande Tävling?
Utvecklande Tävling är samlingsbegreppet för en rad satsningar som vi önskar
fördela extra resurser till. Det är satsningar och tävlingsformer som ska utveckla
spelaren i en tävlingsmiljö som andas inkludering.
Dessa prioriterade satsningar är arrangemang av Easy Basket Cup, 3x3, Jr NBA
samt Basketligan Special.
Prioriterat är även stöd till långa resor samt visst utrymme för andra arrangemang.
Det stöd ni ansöker om får täcka kostnader som:
-

Domare och funktionärer
Material, t.ex. affischer, infoblad
Hall- eller markhyror samt ev. polistillstånd
Ev. hyra av musikanläggning, tidtagarutrustning och resultattavla
Resor

Mer om respektive satsning här nedan.

EASY BASKET CUP Arrangemang – 3 000 kr alternativt 5 000 kr
Beroende på antal lag som deltar vid omgången kan er förening ansöka om olika
belopp.
6-15 lag som deltar = 3 000 kr
16 lag eller fler som deltar = 5 000 kr
För att stöd ska beviljas ska lag från flera föreningar vara med och matcherna ska
spelas enligt SBBF sanktionerade regler.
OBS! Max 5 arrangemang per termin kan beviljas en förening.

3X3 Arrangemang – 3 000 kr alternativt 5 000 kr
Beroende på antal lag som deltar vid ert arrangemang kan er förening ansöka om
olika belopp.
6-15 lag som deltar = 3 000 kr
16 lag eller fler som deltar = 5 000 kr
För att stöd ska beviljas ska:
- Turneringen spelas enligt FIBAs eller SBBFs regler.
- Andra föreningar bjudas in.
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- FIBAs Eventmaker användas.
- Turneringslänken publiceras på play.fiba3x3.com
OBS! Max 1 arrangemang per termin kan beviljas en förening.

JrNBA – belopp enligt tävlingsbestämmelser
Varje år söker SBBF föreningar att arrangera JrNBA omgångar.
Idrottsmedelstödet till dessa omgångar regleras i överenskommelsen med SBBF.

BASKETLIGAN SPECIAL – belopp enligt tävlingsbestämmelser
Varje år söker SBBF föreningar att arrangera Basketligan Special omgångar.
Idrottsmedelstödet till dessa omgångar regleras i överenskommelsen med SBBF.

ANNAN TÄVLINGSSATSNING – ospecificerat belopp
Varje år genomför vi analyser kopplat till tävling som kan leda till att vi testar olika
spelformer och/eller utrustning tillsammans med föreningar.
Har er förening tävlingsrelaterade idéer som ni skulle önska testa så är ni välkomna
att skicka in ansökan för dessa.

LÅNGA RESOR – 400 kr per omgång/match och per lag
Föreningar med lag som har långa resvägar för att tävla i EBC eller distriktsserier kan
ansöka om stöd för dessa resor.
Kriterier för detta stöd:
- Enkel resa ska vara minst 10 mil.
- Gäller ej RM eller USM
- Stödet gäller ej Regionläger eller MHC
- Stödet gäller ej förenings som tävlar i annat BDF än sitt egna. Undantaget är de
BDF som har samarbete kring tävling.
Det går att sammanfatta en förenings eller ett lags samtliga resor under en säsong
eller termin i en och samma ansökan.
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Hur gör vi för att ansöka om medel?
För att ansöka om Idrottslyftsmedel vi SBBF, gör så här:

Steg 1 Logga in på er förenings IdrottOnline-sida
Steg 2 Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret
Steg 3 Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster
Steg 4 Välj antingen Föreningsutveckling eller Utvecklande Tävling in tredje
rullistan
Steg 5 Klicka på blå knappen ”Nästa”
Steg 6 Fyll i formuläret genom att noggrant besvara de frågor som ställs.
Steg 7 Välj ”Skicka In”
När ni genomfört ovan steg kommer ett ärende ha skapats och denna finner ni listad
bland era ansökningar.
För att komma dit upprepa Steg 1 och 2 ovan, och välj ”Ansökningar” i menyraden till
vänster.

När ska vi skicka in ansökan?
Vi tar emot ansökningar löpande under 2019.
Behandlingstiden varierar beroende på vilken typ och omfattningen av den satsning ni
önskar genomföra.

Dock är det bra att veta att återrapporten för satsningen skall in senast 28 februari
2020.

Hur gör vi för att återrapportera?
För att återrapportera, gör så här
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7

Logga in på er förenings IdrottOnline-sida
Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret
Välj ”Ansökningar” i menyraden till vänster
Leta fram och klicka på det ärende som ni önskar återrapportera från
Ett litet fönster öppnas upp och där scrollar ni ner till ”Återrapporter”
Klicka på texten med blå färg
Fyll i formuläret genom att noggrant besvara de frågor som ställs.
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Steg 8

Välj ”Skicka In”

Andra Vanliga Frågor?
Nedan följer tre av de vanligaste frågor som vi brukar få kopplat till Idrottslyftet
När får vi pengarna?
Svar: Pengarna betalas vanligtvis ut efter genomförd och återrapporterad satsning.
SBBF behöver godkänna återrapporten som en del av uppföljningen av satsningen.
Efter godkänd återrapport tar det ca 3-5 arbetsdagar innan medel syns på
föreningens konto.
Det går att få ut delar av medel tidigare än så. Ange önskemål om detta i ansökan.
Jag kan inte skicka in ansökan? (del 1)
Svar: Kontrollera om du har rätt behörighet i din förening. Endast personer med
behörigheterna Ordförande, Kassör och Idrottslyftsmedel Firmatecknare kan skicka in
ansökan. Har du inte rätt behörighet behöver en administratör i föreningen ge dig den
behörigheten.
Har du andra problem kopplat till inloggning och er Idrottonline hemsida – Klicka Här.
Varför måste jag återrapportera?
Svar: Det är ett av villkoren för att få ta del av detta stöd. Återrapporten ger grund för
oss att säkerställa att pengarna går till det som är tänkt.
Dessutom använder vi återrapporterna för att lära oss mer om er föreningar, om olika
satsningar och vad ni tycker kring Idrottslyftet.

Fler Frågor?
Har du andra frågor? Eller vill du kanske testa en idé eller tanke för ett
utvecklingsprojekt för er förening?
Kontakta i första hand er föreningsutvecklare i ert distrikt. Ditt BDF hittar du HÄR.
Det går också bra att kontakta ert Distriktsförbund. Hitta ditt DF HÄR.

Eller kontakta någon av oss här på SBBF.
Vi som kan hjälpa dig är:
Orkan Berktan – orkan.berktan@basket.se eller 08-699 63 04
Camilla Altéus – camilla.alteus@basket.se eller 08-699 63 13
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Monica Söderberg – monica.soderberg@basket.se eller 08-699 63 14
Sara Egerstad Dutina – sara.dutina@basket.se eller 08-699 63 05
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