
Ansökan om skolkit för styrkelyft  
  
 
Föreningar som är medlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet och som har representanter som har 
gått U11-13 Tränarutbildningen (SSF) kommer få möjligheten att söka ett ”skolkit för styrkelyft” 
kostnadsfritt.   
Krav för att söka ”skolkit för styrkelyft”:  

• Föreningen ska vara medlem i Svenska Styrkelyftförbundet.   
• Föreningen ska ha minst 1 representant som har gått U11-13 Tränarutbildning (SSF).  
• Föreningen ska antingen gå med i rörelsesatsning i skolan och delta aktivt och/eller 

medverka med ”prova på” verksamhet på skola (Exempelvis Idrottens dag).   
 

För att säkerställa att dessa krav efterföljs ber Svenska Styrkelyftförbundet om en 
verksamhetsbeskrivning där föreningen skriver ner namnet på sin förening och vem/vilka som har 
gått U11-13 Tränarutbildning (SSF). Samt en preliminär planering för användandet 2023.   
 
Exempel 1: Vår förening xxx kommer kontakta Rörelsesatsning i skolan i vårt distrikt och erbjuda 
prova på verksamhet för eleverna.   
 
Exempel 2: Vår förening xxx är redo att ha ett regelbundet samarbete med skolor i vår kommun. Vi 
kommer att skräddarsy ett arbete med de som arbetar med rörelsesatsning i skolan.   

 
Ansökan Skolsamverkan 

Förening Skriv här 

Ansvarig person för samverkan och 
återrapport 

Skriv här 

Person/personer som gått U11-13 
Tränarutbildning (SSF) 

Skriv här 

Telefon till ansvarig Skriv här 

Mejladress till ansvarig Skriv här 

Leveransadress för ”skolkit för 
styrkelyft” 

Skriv här 
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Verksamhetsplanering (Här fyller ni i hur materialet planeras att användas)

När ni fyllt i svaren mejla ansökan till: lisa.karlsson@styrkelyft.se 

Återrapport sker efter att föreningen genomfört skolsamverkan, senast 2023-12-01. 
Vid godkännande av ansökan kommer idrottskonsulenterna på Svenska Styrkelyftförbundet 
kontakta er förening och delge er kontaktuppgifter till RF-SISU och rörelsesatsning i skolan.    

Vid frågor eller funderingar kontakta idrottskonsulenterna:    
Lisa Karlsson: Mejl: lisa.karlsson@styrkelyft.se , Telefonnummer: 076–7214586   
Eddie Karlsson: Mejl: eddie.karlsson@styrkelyft.se ,Telefonnummer:  076–7214582 

mailto:lisa.karlsson@styrkelyft.se
mailto:lisa.karlsson@styrkelyft.se
mailto:eddie.karlsson@styrkelyft.se

	Ansökan Skolsamverkan
	Förening
	Ansvarig person för samverkan och återrapport
	Person/personer som gått U11-13 Tränarutbildning (SSF)
	Telefon till ansvarig
	Mejladress till ansvarig
	Leveransadress för ”skolkit för styrkelyft”

	Skriv här: 
	Skriv här_2: 
	Skriv här_3: 
	Skriv här_4: 
	Skriv här_5: 
	Skriv här_6: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 


