Enkät - Verksamhetsstöd IF Idrott för
äldre
Denna enkät fylls i av idrottsföreningar i samband med ansökan till Riksidrottsförbundet om
ekonomiskt stöd för idrottsverksamhet där äldre (65+ år) deltar eller har deltagit. Syftet med
enkäten är att samla in information om äldres idrottande i förening. Materialet kommer att
användas i verksamhetsutvecklande syfte av berörda specialidrottsförbund samt
Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikt.
I enkäten svarar ni på frågor om en (1) typ* av idrottsverksamhet med äldre (65+) deltagare som
föreningen bedriver eller har bedrivit sedan januari 2019. Om föreningen bedriver flera olika typer
av sådan idrottsverksamhet är det möjligt att besvara enkäten flera gånger, och alltså beskriva en
typ av verksamhet i varje enkätsvar. Efter att hela enkäten besvarats och skickats iväg går det att
trycka på "Skicka ett svar till".
*En typ av idrottsverksamhet kan exempelvis vara:
• En träningsgrupp eller ett lag som träffas regelbundet och tränar och/eller tävlar (t ex en grupp
som utövar löpning, boule eller skateboard tillsammans).
• En ledarledd aktivitet som föreningen arrangerar och som deltagare kan anmäla sig till (t ex
cirkelträning, seglarskola och danskurs).
• En aktivitet som föreningen möjliggör genom att erbjuda tillgång till lokal/anläggning/utrustning
(t ex bokning av bana/tid i en rackethall eller golfbana, träning i gym eller klätteranläggning, och
hyra/lån av kajak eller annan utrustning).
• En tävling eller uppvisning som föreningen arrangerar (t ex turnering, klubbmästerskap,
motionslopp och våruppvisning).
Det är tyvärr inte möjligt att påbörja enkäten, spara och fortsätta vid senare tillfälle. Hela enkäten
måste alltså besvaras vid samma tillfälle. Däremot måste inte enkäten besvaras samtidigt som
ansökan om ekonomiskt stöd görs till Rikdsidrottsförbundet via IdrottOnline. Notera dock att
föreningen måste ha inkommit med en fullständigt besvarad enkät senast 2020-11-30 för att kunna
beviljas stöd. Notera också att Riksidrottsförbundet inte kommer att handlägga föreningens
ansökan förrän föreningen besvarat enkäten.
Om du vill återkomma för att besvara enkäten vid senare tillfälle går det bra att klicka på länken i
ansökan i IdrottOnline, eller att använda följande länkadress:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKiMpDXZSmflGiX1MDkkG8ZpUNFNSMkhXUFNFTzJHUUlVWFdaOVRG
QkdJMS4u (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKiMpDXZSmflGiX1MDkkG8ZpUNFNSMkhXUFNFTzJHUUlVWFdaOVRG
QkdJMS4u)
Enkäten består av fyra avsnitt med totalt mellan 41 och 54 frågor, där vissa frågor dyker upp
beroende på svaren på tidigare frågor. Alla frågor är inte obligatoriska att svara på. Frågor som är
markerade med en röd asterisk är obligatoriska att besvara.
Mer information om stödet och ansökan finns på Riksidrottsförbundets hemsida, se
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https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/

(https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/). Om du har frågor som
du inte hittar svar på där går det bra att skicka dem till aldreidrott@rfsisu.se
(mailto:aldreidrott@rfsisu.se).

* Obligatoriskt

Information om hantering av personuppgifter
Som en del av enkäten kommer följande personuppgifter om dig hanteras; namn, roll i din förening samt
e-postadress. Personuppgiftsansvarig för hanteringen är Sveriges Riksidrottsförbund (RF) (802002-8166):
Box 11016, 100 61 Stockholm. Tel: 086996000. E-post: riksidrottsforbundet@rf.se
(mailto:riksidrottsforbundet@rf.se)
Uppgifterna samlas in för eventuella kompletteringar och förtydliganden i samband med handläggning
av föreningens ansökan om "Verksamhetsstöd IF Idrott för äldre". Laglig grund för hanteringen är att det
sker som ett led i myndighetsutövning. Ansökan blir en allmän handling som kan lämnas ut i enlighet
med offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer sparas tills beslut är taget om bidragsansökan. Du kan
läsa mer om dina rättigheter i vår Riksidrottsförbundets integritetspolicy för behandling av
personuppgifter: https://www.rf.se/contentassets/b9206cff36174d54a0c1fcc0fb995062/integritetspolicyfor-behandling-av-personuppgifter.pdf
(https://www.rf.se/contentassets/b9206cff36174d54a0c1fcc0fb995062/integritetspolicy-for-behandlingav-personuppgifter.pdf)
Vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att mejla till dataskydd@rf.se
(mailto:dataskydd@rf.se).

1. Vad heter du? *

2. Ange en e-postadress som Riksidrottsförbundet vid behov kan nå dig på. *

3. Vilken förening svarar du för? *
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4. Vilken är din roll i föreningen? *

5. Ange föreningens organisationsnummer *
Föreningens organisationsnummer kan du till exempel hitta i din ansökan om stöd i IdrottOnline, se
längst upp till höger i ansökningsformuläret

6. Är din förening en flersektionsförening? *
Ja
Nej

7. Vilken eller vilka sektioner är det som arrangerar den aktivitet som du kommer
beskriva i detta enkätsvar? *
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Allmänt om aktiviteten och deltagarna
En del av frågorna nedan besvaras i fritextfält. Tänk på att svara på ett sätt så att enskilda personer inte
kan kännas igen eller identifieras.

8. Vad kallar ni aktiviteten? *

9. Vilken eller vilka (om någon) idrott utövas?

10. Vilket av följande alternativ beskriver aktiviteten bäst? *
Aktiviteten är enbart en träningsverksamhet
Aktiviteten är enbart en tävlings- eller uppvisningsverksamhet
Aktiviteten är både träningsverksamhet och tävlings- eller uppvisningsverksamhet

11. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

12. Genomförs aktiviteten vanligtvis i grupp (två personer eller fler)? *
Ja, aktiviteten genomförs vanligtvis i grupp
Nej, aktiviteten genomförs vanligtvis inte i grupp, utan av deltagare på egen hand

13. Hur många brukar gruppen som deltar i genomsnitt bestå av? *
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14. Består gruppen som deltar i huvudsak av samma personer från gång till gång, och
ingår dessa i så fall i ett lag, en fast träningsgrupp eller liknande? *
Ja, och deltagarna ingår i ett lag, en fast träningsgrupp eller liknande.
Ja, men deltagarna ingår inte i ett lag, en fast träningsgrupp eller liknande.
Nej, det är till största del olika deltagare från gång till gång.

15. Riktar sig aktiviteten specifikt till äldre (65+)? *
Ja
Nej

16. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

17. Vilka brukar delta i aktiviteten? *
Uteslutande äldre (65+)
Mestadels äldre (65+)
Ungefär hälften äldre (65+) och hälften yngre (64 år eller yngre)
Mestadels yngre (64 år eller yngre) och ett fåtal äldre (65+)

18. Inom vilket/vilka åldersspann är de äldre (65+) deltagarna i aktiviteten? (Fyll i ett eller
flera alternativ) *
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80+ år
9/30/2020

19. Inom vilket åldersspann är DE FLESTA av de äldre (65+) deltagarna? *
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80+ år

20. Riktar sig aktiviteten till något specifikt kön? *
Ja, till kvinnor
Ja, till män
Nej, aktiviteten riktar sig till alla, oavsett kön

21. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

22. Vilka äldre (65+) brukar delta i aktiviteten? *
Uteslutande kvinnor
Mestadels kvinnor
Ungefär hälften kvinnor och hälften män
Mestadels män
Uteslutande män

23. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga
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24. Är aktiviteten öppen även för icke-medlemmar att delta i? *
Ja
Nej

25. Hur stor andel av deltagarna utgörs vanligtvis av icke-medlemmar? *
0-25 procent
26-75 procent
76-100 procent

26. Eventuell kommentar om ert svar om icke-medlemmar

27. Uppskatta hur många olika (unika) äldre (65+) personer som deltar i aktiviteten
under ett år (både medlemmar och icke-medlemmar). Om antalet deltagare
påverkats av Covid-19 går det bra att göra uppskattningen utifrån ett ”normalt” år. *

28. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga
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Har ni gjort några anpassningar av aktiviteten med hänsyn till de äldre
deltagarna?
Observera att dessa frågor inte avser eventuella anpassningar med anledning av Covid-19.
Ange om ni gjort anpassningar av något av följande slag (ja/nej):
• Genom att genomföra aktiviteten särskilda tider
• Genom att genomföra aktiviteten till särskilda avgifter
• Genom att genomföra aktiviteten i en särskild miljö/plats/underlag
• Genom att begränsa deltagandet till en särskild målgrupp (exempelvis utifrån ålder, kön och/eller nivå)
• Genom att lägga till/ta bort/ändra regler eller moment i aktiviteten
• Genom att använda särskild utrustning/redskap
• Genom att ge ledare/tränare särskild utbildning
• På annat sätt
Om ni svarar "ja" för ett alternativ så dyker en ny fråga upp där ni ombes att kortfattat beskriva hur.

29. Anpassning genom att genomföra aktiviteten särskilda tider *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

30. Beskriv kortfattat hur *

31. Anpassning genom att genomföra aktiviteten till särskilda avgifter *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

32. Beskriv kortfattat hur *
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33. Anpassning genom att genomföra aktiviteten i en särskild miljö/plats/underlag *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

34. Beskriv kortfattat hur *

35. Anpassning genom att begränsa deltagandet till en särskild målgrupp (exempelvis
utifrån ålder, kön och/eller nivå) *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

36. Beskriv kortfattat hur *

37. Anpassning genom att lägga till/ta bort/ändra regler eller moment i aktiviteten *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

38. Beskriv kortfattat hur *
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39. Anpassning genom att använda särskild utrustning/redskap *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

40. Beskriv kortfattat hur *

41. Anpassning genom att ge ledare/tränare särskild utbildning *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

42. Beskriv kortfattat hur *

43. Anpassning på annat sätt *
Ja, det har vi gjort
Nej, det har vi inte

44. Beskriv kortfattat hur *
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45. Sedan vilket år erbjuder föreningen dessa aktiviteter? *

46. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

47. Hur ofta erbjuder föreningen för närvarande dessa aktiviteter? *
Dagligen
3-6 gånger i veckan
1-2 gånger i veckan
1-3 gånger i månaden
5-11 gånger om året
1-4 gånger om året

48. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

49. Hur länge varar vanligtvis en aktivitet? *
0-30 minuter
31-45 minuter
46-60 minuter
61-90 minuter
Längre än 90 minuter
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50. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

51. Är aktiviteterna vanligtvis ledarledda? *
Ja
Nej

52. Eventuell kommentar om ert svar på föregående fråga

53. Erbjuder ni andra (sociala) aktiviteter i anslutning till idrottsaktiviteten? *
Ja, alltid/ofta
Ja, ibland
Nej, inte i föreningens regi, men deltagarna ordnar detta själva
Nej

54. Berätta mer om frågan ovan; vad är det för (sociala) aktiviteter som sker? *

Det här innehållet har inte skapats och stöds inte av Microsoft. Data du skickar kommer att skickas till formulärets ägare.
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Microsoft Forms

