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Föreningsbidrag administrerade av
Riksidrottsförbundet
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd är avsett att stödja ungdomsverksamheten för barn och ungdomar
som är mellan 7-20 år i föreningarna. Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet.
Ansökan görs digitalt via din förenings sida på IdrottOnline Klubb. För mer information om
IdrottOnline gå in på www.idrottonline.se
• Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i
specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
• Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, minst
3 och maximalt 30 deltagare per sammankomst.
• Verksamheten måste pågå minst 60 minuter och
vara ledarledd.
• Verksamheten ska genomföras i den egna föreningens regi och ligga i linje med föreningens verksamhet och idé.
• Träning, läger, tävlingar/matcher som ej är avgiftsbelagda, trivselaktiviteter och ledarträff
är exempel på verksamhet som är berättigad till LOK-stöd.
• En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SF-anslutna
sektioner. Det är huvudföreningen som skickar in ansökan.
• Ansökan ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster, deltagartillfällen och
ledartillfällen fördelade på ålder och kön.
• Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra avstängning från bidrag. 		
Även återbetalning kan krävas.
Ansökan ska inkomma till RF:s LOK-stödsgrupp
senast 15 augusti för vårens perioden, 1/1 - 30/6
senast 15 februari för höstens perioden, 1/7 - 31/12
Mer information om LOK-stöd finns på Riksidrottsförbundets hemsida: www.rf.se eller
Västergötlands Idrottsförbunds hemsida: www.rf.se/vastergotland
Kontaktperson på Västergötlands Idrottsförbund
Lena Ivarsson, lena.ivarsson@westgotasport.se, tel 010-476 41 04
Kommunalt aktivitetsstöd
Även kommunerna betalar ut aktivitetsbidrag, men för dessa kan reglerna se olika ut. Föreningar kan söka och få bidrag för både statligt och kommunalt bidrag. Kontakta din egen
kommun för att få mer information om just din kommuns bidrag.
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Anläggningsbidraget
Idrotten har ett anläggningsbidrag för föreningar som funderar på att bygga nytt
alternativt rusta upp befintlig anläggning. Bidraget söks inom ramen för Idrottslyftet.
Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och
vatten för idrottslig verksamhet.
Föreningar har möjlighet att själva eller i samverkan med externa aktörer (t ex kommuner,
bostadsbolag) ansöka om dessa medel under Idrottslyftsperioden.
Om ni vill söka och pröva er projektidé ska ni utifrån nedanstående anvisningar och riktlinjer
forma er ansökan.
En slutrapport ska sammanställas och delges Västergötlands Idrottsförbund senast två
månader efter avslutat projekt.
Nya riktlinjer 2011-2012
Tidigare har idrottsföreningar kunnat söka ett stöd hos Riksidrottsförbundet och ett stöd hos
Västergötlands Idrottsförbund. Från den 1 juli 2011 kommer de båda tidigare stöden att samordnas till ett stöd. Det innebär att våra idrottsföreningar söker sitt anläggningsstöd enbart
hos Västergötlands Idrottsförbund i fortsättningen.
OBS! Det är viktigt att ni läser igenom riktlinjerna innan ni fyller i er ansökan!
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Övergripande riktlinjer för bidrag
1. Bidraget kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan också genomföras i samverkan mellan flera idrottsföreningar och/eller med andra aktörer till exempel
kommuner, friluftsorganisationer, idrottsnära barn- och ungdomsaktiviteter såsom skateboard, parkour och liknande.
2. Huvudsyftet med bidraget är aktivitetsytor som genererar idrottsaktiviteter för barn
och ungdomar. Det går också att ansöka för anläggningsprojekt som främjar tillgänglighet
för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat samt säkerhet. Dessa aspekter ska belysas och biläggas alla ansökningar.
3. Bidrag kan beviljas för uppförande, om och tillbyggnad samt vissa bestående redskap för anläggning och idrottsmiljö. Idrotters olika förutsättningar ska beaktas, t ex idrotter som har luft, mark, vatten och väg som anläggning och idrottsmiljö.
4. Anläggning och bestående redskap ska ägas eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritetsägt bolag eller sammanslutning av föreningar i t ex föreningsallians i minst 10 år.
5. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer.
Inte minst när det gäller att främja åtgärder enligt punkt 2. Det kan också vara att främja
öppna idrottsaktiviteter och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren
och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar högre upp i åldrarna.
6. Stöd kan lämnas för investeringar till bestående redskap som ingår i idrottens regelverk hur anläggningen och idrottsmiljön ska utformas. Inte tränings-, tävlings- och individuella redskap och utrustning såsom bollar, cyklar, båtar, skidor etc. Bidrag lämnas inte till
löpande eller periodiskt underhåll.
7. Det ställs större krav för bidrag till
lokaler och miljöer som inte är ämnade för idrottslig verksamhet, men som
hör till föreningsverksamheten, såsom
exempelvis vissa samlingslokaler och
klubbhus. Det ska kunna påvisas att det
främjar bättre möjligheter för träffar och
utbildningar för barn och ungdomar samt
främjar aspekterna i punkt 2 och 5.
Mer information om Anläggningsbidraget finns på
Västergötlands Idrottsförbunds hemsida: www.rf.se/vastergotland
Kontaktperson på Västergötlands Idrottsförbund
Sture Gustafsson, sture@sisu.o.se, tel 010-476 41 02
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Fonder och stipendier administrerade av
Västergötlands Idrottsförbundet
Karl Frithifsons Stiftelse
Målgrupp:
		

Främst ungdomsledare. Sökande person eller organisation/förening skall vara
bosatta i respektive verksam i f d Skaraborgs län.

Ändamål:
		
		

Att utan vinstsyfte och utan begränsning till vissa personer och grupper främja
en stark och sund utveckling av barn- och ungdomsidrotten i f d Skaraborgs
län, främst genom stipendier till utbildning och utveckling av ungdomsledare.

Ansökan:
		
		

Skickas senast 1 december varje år till
Västergötlands Idrottsförbund, Box 418, 541 28 SKÖVDE.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se/vastergotland

Stiftelsen Grevillis fond
Målgrupp:

Aktiva idrottsutövare och idrottsledare inom handikappidrotten.

Ändamål:
		
		

Syftet är att uppmuntra och stimulera aktiva idrottsutövare och idrottsledare
inom handikappidrotten, som är bosatta och verksamma i det område som
tidigare utgjorde Skaraborgs län.

		
		
		

Utövarstipendierna delas ut till unga och framgångsrika handikappidrottare,
en kvinnlig och en manlig, som är aktiv i någon förening som är ansluten till
Västergötlands Handikappidrottsförbund.

		
		
		

Ledarstipendierna delas ut till två framgångsrika idrottsledare, en kvinnlig och
en manlig, som arbetar aktivt inom någon av de föreningar som är anslutna till
Västergötlands Handikappidrottsförbund.

Ansökan:
		
		
		

Skickas senast 31 januari varje år till
Västergötlands Idrottsförbund, Box 418, 541 28 SKÖVDE.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se/vastergotland eller
www.vastergotlandshif.o.se
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Fonder och stipendier administrerade av
Riksidrottsförbundet
Edströms-Eklund och Landeliusfonden
Målgrupp:

Ungdomsledare 16-21 år.

Ändamål:
		

Att möjliggöra för svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 år att utbilda
sig inom ungdomsidrotten.

Ansökan:
		

Skickas först till respektive distriktsförbund senast 1 oktober jämna år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se

Tryggs 60-årsfond
Målgrupp:

Föreningar samt ungdomsledare under 20 år.

Ändamål:
		
		
		
		

1) RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet. Stipendierna är avsedda att
använ das till att förbättra ungdomsarbetet, t ex genom utbildning, inköp av
utrustning etc.
2) Ungdomsledare under 20 år, för vidareutbildning. Ungdomsledarna ska 		
använda sitt stipendium till vidareutbildning som kan förbättra ungdomsarbetet.

Ansökan:
		

Skickas först till respektive distriksförbund senast 1 september varje år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se

Folksams Idrottsfond
Målgrupp:
		

1) Idrottsföreningar, jämna år
2) Ledar Camp, ideell ledare/funktionär, udda år

Ändamål:

		

1) - Ledarutveckling (rekrytering och utbildning av ungdomsledare)
    - Föreningsutveckling (nytänkande för att bredda verksamheten, flickor och  
pojkars delaktighet i föreningslivet)
- Integration (möjligheter för invandrare att medverka i föreningslivet)
    - Jämställdhet (lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva sin idrott)
2) - Ideell ledare/funktionär i åldern 18-25 år
- 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
drott och hälsa.
    - Arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att
ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Ansökan:
		

Skickas först till respektive distriktsförbund senast 1 mars varje år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se/vastergotland
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Prins Bertil och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse
Målgrupp:
		
		

Huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga
Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåtsklubben, Svenska Aeroklubben,
Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ändamål:
		

Främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras
vidareutbildning.

Ansökan:
		

Skickas först till respektive specialidrottsförbund senast 1 december varje år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium
Målgrupp:

Aktivas idrottsverksamma män och kvinnor på landslagsnivå.

Ändamål:
		

Att elitidrottare ska kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart.

Ansökan:
		

Skickas till RF senast 1 maj varje år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se

RF:s och Svenska Sportjournalistförbundets Fair Play Trofé
Målgrupp:
		
		
		
		

Kandidater till Fair Play-priset kan lämnas av berört specialidrottsförbund (SF)
eller distriktsidrottsförbund (DF), specialidistriktsidrottsförbund (SDF),
idrottsförening eller dess medlemmar samt sportjournalister.
Enskild idrottsutövare, ett lag - även landslag, en klubb eller en grupp knuten
till en klubb, till exempel supportar.

Ändamål:
		

Att idrottsutövare, laget eller lagledare, offrar sin seger eller sitt sportsliga 		
resultat i en handling som visar prov på föredömligt sportmanna-anda.

		
		
		

Att en person under hans/hennes idrottskarriär alltid på ett extraordinärt sätt
utmärker sig för en känsla av rent spel, lojalitet, respekt för motståndare och
domare, skrivna eller oskrivna regler.

		
		
		

Att en person eller organisation utför aktiviteter för att understödja rent spel
och som sportmanna-anda. Aktiviteterna kan vara lokala eller nationella kampanjer, utbildning och föreläsning, artiklar eller uttalanden i massmedia.

Ansökan:
		

Förslag på kandidat skickas till RF senast 30 november varje år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se
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Everth Svensson Minnesfond
Målgrupp:

Aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar.

Ändamål:
		

Stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareut-		
veckling inom sin idrottsgren.

Ansökan:
		

Skickas till RF senast 15 mars varje sommar-OS-år (nästa gång år 2012).
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se

Gustav V:s 90-årsfond
Målgrupp:

Föreningar och förbund (kan ej sökas av enskild)

Ändamål:
		

Utbildningen ska vara av värde för ledare och unga i både i Sverige och i det
andra land som utbildningen avser.

		
		
		

Ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet, d v s vidareut-		
bildning som syftar till att öka ledares kunskap om frågor som är av värde för
internationellt ungdomssamarbete.

		
		

Stöd kan också ges till kvalificerad utbildning av ungdomsledare, t ex när en
organisation har starkt behov av att, i anknytning till befintlig verksamhet,
anordna en särskild utbildning för att kunna behålla kvalificerade ledare.
Utbildningen bör till stor del omfatta yngre ledare. Fonden prioriterar projekt
som kan engagera ett större antal ungdomar.

Ansökan:
		
		
		

Skickas först till respektive specialdistriksförbund eller distriktsförbund senast
15 oktober varje år. Om sådan saknas direkt till fonden, Gustav V:s 90-årsfond,
Kungliga Slottet, 111 30 STOCKHOLM, senast 15 oktober varje år.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.gv90.a.se/bidragsk.htm

Upplysningar om de fonder som administreras av RF kan lämnas av
Kristina Wiberg, kristina.wiberg@rf.se, tel 08-699 61 68
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Övriga fonder och stipendier för idrottsliga ändamål

Sparbanksstiftelsen Väst - Idrottsstipendium
Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier till ungdomar i syfte att stödja dem så
att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare i åldern 13-19 år. Stipendierna består av 25.000 kr vardera.
Målgrupp/
Ändamål:
		
		
		
		

- vara mellan 13-19 år (född 1990-1996)
- vara aktiv idrottsutövare, lovande inom sin idrott
- vara aktiv inom idrottsgren som i första hand är olympisk gren
- skall bo (vara skriven) inom FyrBoDal (Trollhättan, Vänersborg, Lysekil,
Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Uddevalla, Bengtsfors, Dals Ed,
Färgelanda, Åmål)

Ansökan:
		
		

Skickas senast 25 januari varje år till
Anette Gullbrandsson, Västsvenska Idrottsförbund, 415 82 Göteborg
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.rf.se/vastsvenska

Frågor:

Per Danesjö, Sparbankstiftelsen Väst, tel 070-751 13 24.

Folke Bernadottes Minnesfond
Målgrupp:

Organisationer och enskild person företädesvis inom föreningsverksamhet

Ändamål:
		

Stöjda ungdomar och organisationer i deras strävande till internationell
förståelse

		
		
		

Bereda ungdomars möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och
sociala förhållanden i andra länder. Ej personlig yrkesutbildning.
Bidrag utdelas främst till utlandsresor.

Ansökan:

Skickas till fondens kansli,
Folke Bernadottes Minnesfond, Box 24009, 104 50  STOCKHOLM
senast 15 februari, för resor som påbörjas mellan 1 maj-30 november 		
respektive senast 1 oktober, för resor som påbörjas mellan 1 december-30 april.
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.folkebernadottesminnesfond.se
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Fonder och stipendier för handikappidrott
NCC Julstipendium
Målgrupp/
Ändamål:

Resestipendium till idrottande ungdom och utbildningsbidrag till idrottsledare inom
Göteborgs-, Bohuslän Dals- och Västergötlands Handikappidrottsförbund.

Ansökan:
		
		
		
		
		

Skickas senast 31 oktober varje år till distriktsförbundet man tillhör.
Rekvirera särskild ansökningsblankett.		
Västertgötlands Handikappidrottsförbund, Box 418, 541 28 Skövde,		
www.vastergotlandshif.o.se

		
Bohuslän Dals HIF, Skansgatan 3, 451 50 Uddevalla, www.bdhif.com
		
		
Göteborgs HIF, Kvibergs Idrottscenter, 415 82 Göteborg,
		
www.handikappidrott.se/goteborg
				

Västra Götalandsregionens Handikappidrottsstipendium
Målgrupp/
		

Aktiva idrottsutövare med funktionshinder, enskilda eller lag samt ledare och
tränare. Stipendiaterna skall vara folkbokförda i Västra Götaland.

Ändamål:
		
		
		

Västra Götalandsregionen vill med stipendiet synliggöra handikappidrotten som
en möjlighet att skapa ett innehållsrikt liv. Idrott betyder mycket för många,
även för personer med funktionshinder. Positiva förebilder stimulerar andra att
aktivt delta.

Ansökan:
		
		

Skickas senast 30 maj varje år till Regionen
Rekvirera särskild ansökningsblankett, www.vastergotlandshif.o.se

Stiftelsen Grevillis fond
Se under; Fonder och stipendier administrerade av Västergötlands Idrottsförbund.
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Projektmedel ur Allmänna Arvsfonden

Det här stödjer Arvsfonden
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill
pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya
idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.
Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker ställningen i samhället för barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet,
jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.
FN:s barnkonvention är grundpelaren i arvsfondens satsning på barn och unga. Alla beslut
och all verksamhet utgår från den.
Stöd ges till ideella föreningar - men inte till enskilda
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva
nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.
Arvsfondsdelegationen, 103 30 STOCKHOLM
tel 08-405 10 00
arvsfonden@social.ministry.se
www.arvsfonden.nu
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Bestämmelser för utmärkelser och representation
(Reviderade av Västergötlands Idrottsförbunds styrelse 2003-09-22)

FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD
•  Förtjänstmedaljen i guld, med gulsvart band, kan tilldelas person som antingen tillhört
förbundsstyrelsen eller specialdistriktsförbundsstyrelse under minst 15 år eller tillhört
föreningstyrelse under 25 år och genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt
gagnat västgötaidrotten.
•  Utdelning av guldmedaljen sker vid ordinarie distriktsårsmöte.
Ansökan om Förtjänstmedalj i guld
•  Förslag till utdelning av utmärkelse kan avges av ledamot i förbundsstyrelsen,
specialdistriktsförbund eller dess tillhörande föreningar.

   

•   Ansökan skall göras på fastställd blankett, som tillhandahålls av kansliet, och vara
Västergötlands Idrottsförbund tillhanda senast 28 februari.

    

•   Utmärkelsen bekostas av Västergötlands Idrottsförbund.

SDF-JUBILEUM
•   Representation sker, efter inbjudan, som regel alltid vid SDF:s jubileum.
Gåva till SDF
			

50-årsjubileum
75-årsjubileum

Gåva från DF
Speciell gåva

FÖRENINGSJUBILEUM
•   Representation sker, efter inbjudan, som regel vid förenings 100-årsjubileum.
    Gåva till förening 100-årsjubileum

RF:s diplom, Speciell gåva
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Förteckning över Specialidrottsförbund (SF)
Nedan återfinns samtliga Specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

FÖRBUND
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Amerikanska Fotbollförbund

010-476 54 90
08-627 46 46

www.studentidrott.se
www.amerikanskfotboll.com

Svenska Badmintonförbundet
Svenska Bandyförbundet
Svenska Bangolfförbundet
Svenska Baseboll o Softbollförbundet
Svenska Basketbollförbundet
Svenska Biljardförbundet
Svenska Bilsportförbundet
Svenska Bob- och Rodelförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bowlingförbundet
Svenska Boxningförbundet
Svenska Brottningförbundet
Svenska Budo- o Kampsportförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

08-699 60 00
08-699 60 00
031-726 61 95
010-476 41 80
08-699 60 00
08-400 255 44
08-626 33 00
08-722 45 10
08-699 60 00
08-789 61 60
08-556 106 10
08-411 32 91
08-699 63 23
08-714 08 70
060-570130
08-7360070

www.badminton.nu
www.svenskbandy.se
www.bangolf.se
www.baseboll-softboll.se
www.basket.se
www.biljardforbundet.se
www.sbf.se
www.swbob.se
www.svenskbordtennis.se
www.svenskboule.se
www.swebowl.se
www.swebox.se
www.swedewrestling.se
www.budokampsport.se
www.bagskytte.se

Svenska Castingförbundet
Svenska Curlingförbundet
Svenska Cykelförbundet

08-699 65 13
08-683 30 15
08-699 60 00

www.castingsport.se
www.curling.se
www.svf.se

Svenska Danssportförbundet
Svenska Dartförbundet
Svenska Draghundsportförbundet
Svenska Dragkampförbundet
Sveriges Dövas Idrottsförbund

08-699 61 00
0706-73 80 08
090-350 10
031-26 97 28
sdi@rf.se

www.danssport.se
www.kansli@dart.se
www.draghundsport.se
www.svenskdragkamp.se
www.svenskdovidrott.nu

Svenska Flygsportförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Frisbeeförbundet
Svenska Fäktförbundet

0515-371 55
08-735 09 00
08-587 721 00
070-926 59 27
08-699 65 40

www.flygsport.se
www.svenskfotboll.se
www.friidrott.se
www.frisbeesport.se
www.fencing.se

Svenska Golfförbundet
Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Gång- o Vandrarförbundet

08-622 15 00
08-699 60 00
031-726 61 10

www.sgf.golf.se
www.gymnastik.se
www.gang.se

Svenska Handbollförbundet
Svenska Handikappidrottsförbundet

08-699 60 00
08-699 60 00

www.handboll.info
www.handikappidrott.se
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Svenska Innebandyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Isseglarförbundet

08-514 274 00
08-449 04 00
08-699 62 82

www.innebandy.se
www.swehockey.se
www.issegling.se

Svenska Judoförbundet

040-600 59 98

www.judo.se

Svenska Kanotförbundet
Svenska Karateförbundet
Svenska Klätterförbundet
Svenska Konståkningsförbundet
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

0155-20 90 80
08-59 76 04 90
08-699 65 20
08-699 60 00
08-699 60 00

www.kanot.se
www.swekarate.se
www.klatterforbundet.se
www.skatesweden.se
www.korpen.se

Svenska Landhockeyförbundet

08-699 62 81

www.slhf.se

Svenska Motorcykel- o Snöskoterförbundet
Svenska Mångkampförbundet

011-23 10 80
08-514 399 71

www.svemo.se
www.mangkampforbundet.org

Svenska Orienteringsförbundet

08-587 720 00

www.orientering.se

Svenska Racerbåtförbundet
Svenska Ridsportförbundet
Svenska Roddförbundet
Svenska Rugbyförbundet

08-683 30 20
0220-456 00
08-699 64 35
08-699 65 24

www.svera.org
www.ridsport.se
www.rodd.se
www.rugby.se

Svenska Seglarförbundet
Svenska Simförbundet
Svenska Skidförbundet
Svenska Skidskytteförbundet
Svenska Skolidrottsförbundet
Svenska Skridskoförbundet
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportskytteförbundet
Svenska Squashförbundet
Svenska Styrkelyftförbundet

08-459 09 90
08-627 40 00
023-874 40
063-13 20 08
08-699 60 00
08-699 61 00
08-605 88 02
08-450 38 50
040-37 78 24
016-12 01 21

www.svensksegling.se
www.simforbundet.se
www.skidor.com
www.skidskytte.se
www.skolidrott.se
www.skridsko.se
www.ssdf.se
www.skyttesport.se
www.squash.se
www.styrkelyft.se

Svenska Taekwondoförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

0155-21 18 88
08-450 43 10
031-726 61 86
019-17 55 80

www.taekwondo.a.se
www.tyngdlyftning.com
www.svensktriathlon.org
www.tyngdlyftning.com

Svenska Varpaförbundet
08-699 65 18
Svenska Vattenskid- o Wakeboardförbundet 070-972 78 29
Svenska Volleybollförbundet
08-627 40 85
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www.varpa.se
www.vattenskidor.org
www.volleyboll.se

Västergötlands Idrottsförbund ● SISU Idrottsutbildarna
Box 418 (Gustav Adolfs gata 49) 541 28 SKÖVDE
Tel: 010-476 41 00, Fax: 010-476 41 01
www.rf.se/vastergotland ● www.sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland
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