Camp Roslagen 2022

2021-11-29

Ansökan om bidraget Öppen verksamhet för
Camp Roslagen 2022
Bakgrund
Camp Roslagen grundades hösten 2010 utav engagerade representanter från Norrtälje
kommun, BKV Norrtälje, Rånäs 4H och Upplands Idrottsförbund. Insikten av att de
idrottsspecifika idrottsskolorna minskade i deltagarantal skapade ett behov av att möta
denna förändring,
svaret blev Camp Roslagen.
Målet med Camp Roslagen är att bidra till en ökad idrottslig aktivitet i Roslagen. Detta
uppnås genom att vidga deltagarnas vyer genom att sprida rörelseglädje och visa att det
finns något för alla inom idrotten. Genom att satsa på våra fantastiska ungdomsledare från
olika föreningar inom kommunen lyckas Camp Roslagen förmedla rörelseglädje på ett unikt
sätt och på sikt behålla aktiva ungdomar i föreningslivet. Samtliga presenterade idrotter
under CR-veckan finns representerade i Norrtälje kommun. Camp Roslagens ledord är,
Rörelse, Glädje Tillsammans och det ska genomsyra hela idrottslägret.
Sedan 2011 har sommarlovet startat med rörelseglädje för över 550 barn och ungdomar i
Roslagen. CR-teamet satsar vidare mot 2022 efter att fått dom senaste två åren inställda på
grund av pandemin. Vårt mål är att förfina samt förbättra Camp Roslagen. Camp Roslagen
vill bli det självklara valet för kommunens barn och ungdomar att starta sommarlovet med,
både som deltagare och ungdomsledare.
2015 var målet då vi nådde det långsiktiga målet. Över 400 deltagande barn, att se den
glädjen. Det är helt fantastiskt. 2019 fortsatte ”invasionen” av barn Vi nådde hela 565
rörelseglada barn.
Camp Roslagen vill välkomna till en vecka med fullt ös av idrottsliga upplevelser samt
rörelseglädje tillsammans med nya och gamla kompisar!
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Mål
Ungdomsledare:
Under våren utbildas våra ungdomsledare för att få verktygen och det stöd som behövs för
att kunna sprida rörelseglädje till samtliga deltagare. Vi vill satsa på dessa aktiva ungdomar,
ge dem ansvaret och erfarenheten av att vara ledare. Vår målsättning är att
ungdomsledarna stannar i föreningslivet som aktiva och förhoppningsvis även som ledare
inom deras respektive förening. I augusti har vi ett kick off-träff där samtliga ungdomsledare
får träffas och bygga vidare på relationerna mellan föreningarna. Detta ser vi som en viktig
nyckel i det framtida föreningslivet i Roslagen.
Deltagare:
Vid anmälan väljer deltagarna på Camp Roslagen en av våra huvudidrotter, exempelvis
friidrott eller CR-sportmix, vilken innefattar olika huvudidrotter varje dag. Deltagarna får
dessutom genom våra prova-på-idrotter testa på ännu fler idrotter. Utöver idrottsliga
aktiviteter får alla deltagare delta på olika föreläsningar om bland annat kamratskap, glädje
och kost. Dessutom dansar vi och sjunger in den officiella CR-låten och startar sommaren
med fullt ös!
Fokus ligger på att sprida rörelseglädjen hos deltagarna och ungdomsledarna. Camp
Roslagen vill uppnå detta genom att erbjuda variation, upplevelser och lek blandat med
utveckling. Camp Roslagen vill genom detta förhållningssätt inspirera till att deltagarna och
ungdomsledarna intresserar sig för idrottslig aktivitet på sikt. Camp Roslagen vill också påvisa
vikten av idrott samt den glädje och gemenskapen idrotten bidrar till.
Nyheter
Under CR15 introducerades flera nyheter, Camp Roslagen vill fortsätta att utveckla dessa
(vänligen se vår bifogade utvärdering för mer information). Bland annat önskas en utökning
av tiderna för CR-fritids, representera ännu fler idrotter under CR-veckan, exempelvis simning
tillsammans med de fantastiska förutsättningarna som erbjuds med Norrtälje badhus. Camp
Roslagen vill även satsa ännu mer på våra ungdomsledare, ett viktigt steg i detta är att
kunna erbjuda ett högre ledararvode och skapa möjligheter till fler mötesträffar under året. Vi
vill förvalta Camp Roslagen, skapa en långsiktighet för både idrottslägret Camp Roslagen
och idrotten i sin helhet i vår kommun. Ännu fler idéer om ett bättre CR22 finns, det är tack
vare ert bidrag detta möjliggörs.
Synlighet
Norrtälje Kommuns logotyp kommer att synas i eventuell marknadsföring.
Ansökta medel
bidraget som söks är att kommunen står för lokalhyran gällande bokade kommunala
lokaler till en maxsumma på 60 000 kr.
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Genomförande
Camp Roslagens styrgrupp består av representanter från BKV Norrtälje,
Upplandsidrottsförbund och Norrtälje kommun samt andra representanter från företag och
föreningar inom kommunen.
Tidpunkt
Målgrupp
Idrotter

Vecka 25, 19 juni - 23 juni 2022
Deltagare födda 09-16 & Ungdomsledare från 15 år.
Fotboll, Friidrott, Hockey, Gymnastik/parkour, Padel
CR-sportmix, Simning, Judo och flera prova på idrotter, exempelvis
tennis och friluftsliv.

Deltagaravgift

1050 kr/deltagare. Anmälningar senast 30/4 betalar endast 950 kr. I
priset ingår: T-shirt, vattenflaska, lunch, mellanmål. CR-fritids
erbjuds innan och efter CR-dagarna för 250 kr. Syskonrabatt 200 kr
(första barnet betalar fullpris, därefter subventioneras samtliga
syskons deltagaravgift med 200 kr).

Ledare

Max 10 deltagare per ungdomsledare, utöver det finns
arbetsledare och platschef.

Preliminärt program CR22
Söndag
Invigning. Lek/lära känna övningar. Egen idrott och aktiviteter.
Måndag
Två idrottspass av huvudidrott, lek och två prova-på-idrottspass.
Föreläsning om kamratskap.
Tisdag
Lek, egen idrott och prova på idrott. Föreläsning kost.
Onsdag
Två prova-på-idrottspass, egen idrott, lek. Föreläsning om balans,
sova, äta och rörelseglädje.
Torsdag
Egen idrott, aktiviteter och avslutning.

Budget Camp Roslagen 2022
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Intäkter
Deltagaravgift

Budget

Förklaring

477,500 kr 565 pers x (85% 800+15% 1100)

CR-fritids

27 000 kr 90 barn x 300 kr

Ingående kapital

23 400 kr Från tidigare år

Sponsring

280,000 kr

Flygfyren
Sportringen
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Frukt och vattenflaskor
20,000 kr Rabatt på materialinköp

Hyra lokaler

Täcks av bidrag från Kultur och Fritidsnämnden

Norrtelje Tidning

Annonsplatser

Sparbankstiftelsen

75,000 kr

Upplands idrottsförbund

50,000 kr

Sisu Idrottsutbildarna

15,000 kr

Länsförsäkringar

15,000 kr

Övriga sponsorer

40,000kr

WESTart/Lilla Brogatan

Hemsida, hantering, webbplats, logga och diplom

Coop Forum

Frukost till ledare

En liten smula på landet

Frukostbröd ledare

Summa intäkter
Kostnader

757.900kr
Budget

Förklaring

BKV

-70,000 kr CR:s kostnader för BKV Norrtälje

Förbrukningsmaterial

-10,000 kr Kontorsmateriel

Avslutning

-10,000 kr Glass, bullar, festis till ledarna och deltagarna.

Hyra lokaler
Ledarutbildning

Täcks av bidrag från Kultur och Fritidsnämnden
-15,000 kr Material, fika

Lön

-273,900 kr Samtliga ledare, inklusive skatt och sociala avg.

Mat under CR-veckan

-181,500 kr Lunch 55x5=275kr x660=181500kr

Material

-15,000 kr

Deltagar t-shirt

-42,000 kr 70 kr x 600 st

Ledarpaket

-76,000 kr 800 kr x 95 st

Övrigt

-11,500 kr Hyra av utrustning, bollar, koner, skavsårplåster m.m

SISU

-25,000 kr

Övrigt
Summa Kostnader
Beräknat resultat

-8,000 kr CR-fritids kostnader, material.
-797.900 kr
5000kr

Hemsida
www.camproslagen.se

E-post
camproslagen@gmail.com

Sociala medier
Camp Roslagen

Kontaktperson
Linda Wrangell Sjögren

Telefon
073-301 98 33

Bankgiro
913-3927

Camp Roslagen 2022
Preliminär tidsplan
Vecka 3
Vecka 5
Vecka 6-22
Vecka 6
Vecka 13
Vecka 22-23
Vecka 24
Vecka 25
Vecka 26
Vecka 34
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Styrgruppsmöte
Arbetsgruppsmöte
Aktiv marknadsföring.
Anmälan till CR20 öppnas,
www.camproslagen.se/anmalan
SISU utbildning för ledarna
Sista anmälningsdag, förberedelser
Förberedelser
Genomförande
Efterarbete och utvärdering
Redovisning och inriktningsbeslut för nästa år

Ansökan
BKV Norrtälje ansöker härmed om bidrag från Norrtälje kommun till Camp
Roslagen 2022 med 60 000 kronor. VI firar fantastiskt nog 10 år. Campen växer
och fler barn och unga ledare får möjligheten att uppleva rörelseglädje
tillsammans. Bidraget som vi söker möjliggör att vi kan samverka med
kommunens övriga idrottsföreningar och på så vis stötta och utbilda
framtidens idrottsledare. Det göra oss till en starkare idrottskommun på sikt.
Året vi fyller 10 år vill vi givetvis göra något speciellt för barn, ledare &
medverkande föreningar.

______________________________
Tobias Lindström
Sport och marknadsansvarig
BKV Norrtälje
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