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Ansöka om idrottsmedel via IdrottOnline. 
Med exempelansökan för stödet Utbilda ledare. 
  

I detta dokument finns bilder som visar ansökningsformuläret i 

IdrottOnline med ett ifyllt exempel. I den gråa textrutan i 

exempelansökan längre ner finns förklarande text till varför ansökan är 

ifylld som den är. 

Alla ansökningar görs genom IdrottOnline. Gå till idrottonline.se och 

logga in genom att klicka på hänglåset uppe i högra hörnet. Väl inloggad, 

klicka på Idrottsmedel i toppmenyn. Efter det dyker en meny upp även på 

vänstersidan, klicka där på Idrottsmedel. Genom rutan Förmedlas via kan en välja att 

sortera Idrottsmedel utifrån vilken organisation som fördelar det, välj Svenska 

Cheerleadingförbundet för att få upp sökbara stöd från SCF. Se bild nedanför. 

 

Här klickar en sedan på det idrottsmedel en önskar söka eller klickar på knappen 

Skapa ansökan för att sedan välja vilket idrottsmedel en vill ansöka om.  

Väljer en att klicka direkt på det idrottsmedel en önskar söka kommer sedan nästa ruta 

upp, se bild på nästa sida. 
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Klicka sedan på ansök för att komma till ansökningsformuläret.  

Se bilderna på nästkommande sidor som visar ansökningsformuläret för stödet Utbilda 

ledare. 
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Exempelansökan till stödet Utbilda ledare 
 

Ansökningsformuläret består utav tre delar. Under varje bild finns en grå 

förklarande ruta till hur exempelformuläret är ifyllt. 

I den första delen fyller en i generell information som start-och slutdatum 

samt hur många unika individer som föreningen söker stöd för. Här finns 

möjligheten att lägga till övrig information vid behov. 

 

Förening X ska söka om stöd för att utbilda sina ledare. De har idag flera grupper för barn 

och ungdomar som de LOK-stöds rapporterar varje termin.  

Totalt är det 15 tränare, 4 killar och 11 tjejer, de önskar skicka på olika utbildningar varav 

vissa ska gå två utbildningar.  

Första utbildningen de tänkt att några ledare ska gå är voltutbildning den 3/9 i Göteborg och 

den sista utbildning de tänker anmäla några av ledarna till är den digitala tävlingstränare 

utveckling utbildningen den 8/1 som genomförs digitalt. 
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I andra delen fyller en i totala antalet utbildningsdeltagare per typ av 

utbildning samt fyller i det beloppet en söker stöd för.  

Om någon utbildning ej är aktuell fyll i siffran noll. En summering dyker 

sedan upp under med det totala antalet utbildningsdeltagare. 500 kr kan 

sökas i stöd per utbildningsdeltagare, multiplicera därav siffran vid totalt 

antal utbildningsdeltagare med 500 och fyll i den siffran vid sökt belopp.  

 

 

6 av tränarna önskar de anmäla både till ledar- samt tränarutbildning. 4 av tränarna önskar de 

anmäla både till voltutbildning samt tävlingstränare utveckling utbildning. 3 tränare ska gå 

tävlingstränare utbildning. 2 ska gå spotterutbildning. Ingen av tränarna ska denna säsong gå 

active cheer utbildningen. 

Totalt blir det 25 utbildningsdeltagare, i och med att 10 st av individerna går 2 st utbildningar 

vardera. 
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I sista delen behöver en bekräfta att en tagit del av de regelverket RF 

ställer på Projektstöd IF. Bland annat att samtliga stöd behöver 

återrapporteras och att ej nyttjade stöd ska återbetalas. 

Det går även att få en kopia av ansökan till en epost genom att fylla i den 

rutan. Nu när allt är ifyllt är det bara kvar att skicka in ansökan. För att 

skicka in en ansökan krävs att en har någon av följande roller tilldelad i 

IdrottOnline: Ordförande, Kassör eller Idrottmedel firmatecknare. 


