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PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

01.07.2018

Forventet sluttdato

31.05.2019

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Bjarne Granli

Stilling
PROSJEKTINFORMASJON
Skal prosjektet foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

HLF Halden

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

894552352

Kommuner for prosjekt

Aremark, Askim, Halden, Sarpsborg

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Det er mange med hørselsproblemer i Østfold. HLF Halden, HLF Sarpsborg og
HLF Askim og omegn har mer enn 1500 medlemmer. De fleste er eldre og således
ikke så aktive med uteaktiviteter. Mange isolerer seg fordi de hører dårlig.
Lokallagene vil derfor forsøke å få flere ut i naturen. Det er positivt for folk å
komme seg ut og være sosiale. Fisking kan derfor bli en positiv aktivitet for
medlemmene.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Motivere medlemmene til å benytte fisking og naturen til å få en bedre hverdag og
treffe andre mennesker. Dette vil øke nettverket til den enkelte og skape gode
relasjoner.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Hørselshemmede i lokallagene i HLF Østfold som ført opp.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

25

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Vi vil gjennomføre opplæring i ferskvannsfiske, havfiske i sjøen, isfiske i ferskvann
og laksefiske. Det vil være nødvendig å benytte båt til havfisket. Vi vil benytte
personer i lokalmiljøet som instruktører fordi de er fritidsfiskere. Alt fisket vil foregå i
lokale farvann. Tillitsvalgte vil utarbeide kursopplegg for de forskjellige
fiskemetodene. Styret i HLF Halden har kompetanse innenfor de enkelte
fiskemetodene og stiller som prosjektledere og garantister for prosjektet.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Vi baserer prosjektet på lokal, frivillig basis i de lokale lagene. Alt av program,
tilbud og markedsføring vil bli utført av våre frivillige. HLF Halden har to frivillige
ressurser med stor kompetanse som vil delta i prosjektet.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi forventer at medlemmer våre vil benytte fiske som fritidssyssel og få økt
forståelse fiske som positivt i et folkehelse perspektiv. Vi regner også med at de
som deltar vil finne glede i å være ute i det fri og derved få et bedre liv.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter
Delsum

Utgifter

30 000
5 000
35 000

Materiell/utstyr

5 000

Reise/opphold

20 000

Innkjøpte tjenester

5 000

Andre utgifter

5 000

Delsum
Balanse

35 000
0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

Andre inntekter er egenandeler.

Hvis det søkes om utstyr i
prosjektet, beskriv her hvordan
utstyret skal brukes fremover og
hvem som skal ta ansvar for det

Utstyr for å kunne avholde fiskingen. Lokallaget vil beholde utstyret som blir til
overs etter gjennomført prosjekt.

