Fiskesommer 2013
Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet.
Foreningene får ferdige arrangørpakker og stimuleringsmidler for å avholde arrangementene. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelser fra dere.
Tiden er moden for å revitalisere prosjektet. Det er spesielt viktig at det rekrutteres under arrangementene. Mange har
vært veldig flinke, mens andre ikke har fulgt opp denne biten godt nok. Uten barne- og ungdomsmedlemmer, kommer
det ingen stimuleringsmidler fra Staten. Så enkelt er det!
Endringene er:
• Tidligere satte vi et arrangementstak på 100 arrangementer. Dette økes til 150 arrangementer.
Dette vil øke rekrutterinsgsmulighetene.
•

Arrangementsstøtten økes fra 10 000 kr til 11 000 kr/arrangement. Dere får mer penger å rutte med.

•

Arrangementsperioden flyttes fra 1. juni til 1. august. Det nye medlemmet opplever å få mer igjen av halvårsmedlemskapet.

•

Innmeldingsgaver skal kun gå til de som tegner medlemskap på stedet. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det blir
i overkant å dele ut utstyr til eksisterende medlemmer.

Foreningene vil få tilsendt:
Diverse informasjon, uniformer og premier til deltagerne.

Foreningene må følge enkle kriterier og deretter utbetales pengene på høstparten. Frist for påmelding er senest: 5.

Arrangementskriterier:
• Må være åpen for alle barn
• Må vare i minimum 2 timer
• Foreningen sørger for god sikkerhet
• Midlene må rapporteres i årsmelding/regneskap og
sendes til sentralleddet

•
•
•
•

april.

Må avholdes i perioden 1. juni - 1. august
Alle barn må ha redningsvester når forhold tilsier det
Ingen forhåndspåmelding
Det skal drives aktiv vervevirksomhet!

Midlene:
For å tilrettelegge for god rekruttering ønsker vi å øremerke bruken av de 11 000 kr.
•

4 000 kr skal benyttes til annonsering i lokalpresse, slik at vi sørger for et godt grunnlag for bra deltagelse.

•

4 000 kr skal benyttes til å kjøpe inn fiskeutstyr direkte fra Nordic Outdoor. Alle de som blir medlem av
lokalforeningen under fiskedagen mottar utstyret gratis.

•

3 000 kr bruker foreningen fritt til å kjøpe inn agn, pølser, ekstrautstyr, etc.

Fiskesommeren er myntet på de foreningene som jobber målbevisst med rekruttering og aktivitet for barn!
Dessverre er den enkelte som unngår dette. Dette går utover felleskapet og størrelsen på de statlige barne- og
ungdomsmidlene. Foreninger som mottar støtte, vil bli spesielt fulgt opp på dette i år. I ytterste konsekvens vil
ikke foreningen kunne motta støtte til Fiskesommer.

Husk også at innmelding via Fiskesommer gir mange flotte vervepremier! Vi oppfordrer foreningene til å
melde inn mange arrangementer!

Her melder
du foreningen på!

