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Det ska vara enkelt och givande att söka bidrag! 

För att främja budons- och kampsportens utveckling i Distriktet finns det möjlighet för alla 

medlemsklubbar att söka bidrag från Svensk Budo- & Kampsports Distrikt Öst. 

  

Bidrag kan sökas när… 

 er klubb ordnar eget läger eller tävling med externa deltagare, alla distriktets klubbar ska vara 

inbjudna. Givetvis kan Er klubb ställa krav som till exempel att utövaren ska ha erfarenhet av 

en viss typ av träning så som, slag, spark, fallteknik eller liknade under ett visst antal år. Är du 

osäker så kontakta gärna Distriktet, här utgår en ersättning med 1000kr/arrangemang 

 er klubb besöker läger eller deltar på DM, här utgår en ersättning med 100kr/deltagare/ max 

1000kr per klubb & arrangemang 

…Ni skickat Era medlemmar på kurser eller utbildningar: 

 utbildningen måste vara minst 6h/dagen och ha en tydlig kursplan. 

 utbildningen ska ej endast innehålla träning, utbildningen ska resultera i någon form av ny 

kompetens/behörighet. 

 utbildningen ska vara i regi via SB&K,SISU eller i sammarbete med SB&K distrikt Öst 

här utgår en ersättning med 100 kr/deltagare och dag, 

…Ni samverkar med annan budoklubb inom distriktet:  

 Varje klubb var för sig ansöker om samverkansbidraget, här utgår en ersättning med 1000-

3000kr.  

 

För att vara berättigad till bidrag ska: 

 man ha betalt sitt medlemskap både till SB&K centralt och Distriktet. 

 distriktets logga tydligt synas på inbjudan, affischen, arrangemangsflyers eller plakat vid ev. 

uppvisning vid eget arrangemang. Loggan finns att ladda ner på vår hemsida. 

 läger påannonseras på Distriktets hemsida. 

 alla begärda dokument bifogas ansökan. 

 

 

Att söka bidrag… 

1. Vid alla bidragsansökningar ska distriktets blankett, "Bidragsansökan", fyllas i, var noga med att 

FYLLA I ALLA UPPGIFTERNA. Blanketten finns att ladda ner på vår hemsida  
 

2. Kvitto (vid besökta läger), lägerinbjudan/kursinbjudan/kursplan/utbildningsbevis ska 

bifogas bidragsansökan. 

 

3. Det går utmärkt att scanna in dokument och maila till kassor@kampsportost.se 

 

 

Distriktet kan hjälpa Er med utskick av inbjudan via mail. Kontakta gärna Distriktet om ni har 

några frågor. 
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