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Uppsalas roddartjejer får flyt med hjälp av SAIF
och Idrottslyftet
Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS), med hemvist i Ultuna, satsar i år stort på
studentidrotten rodd tillsammans med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF). Med hjälp
av bidrag från Idrottslyftet har UARS snart en ny båt att sjösätta i Fyrisån. Målet med denna
tjejsatsning är att få nya damroddare till klubben.
UARS damer har flera fina meriter i bagaget med bl.a. ett guld från SM 2005 och seger i
Sprint‐SM 2007. De senaste åren har det dock varit svårare att rekrytera nya roddare på
damsidan, trots god uppslutning på nybörjarkurserna. En ny båt för åtta roddare,
träningsläger och intensivkurser ska nu bidra till att åter göra damrodden i Uppsala till
Sveriges bästa!
–

Uppsalas roddtjejer har länge varit hänvisade till båtar anpassade för en besättning
med snittvikt på 90 kg och skostorlek 46. Lagom till klubbens 20‐årsjubileum kan vi
med hjälp av stödet från SAIF och Idrottslyftet köpa en båt som är bättre anpassad
för damer, säger Ida Andersson, projektledare för tjejsatsningen. Samtidigt passar vi
på att rekrytera nya roddare till våra dambesättningar.

Alla studentidrottsföreningar som är medlemmar i SAIF kan söka bidrag för sin
verksamhet. UARS är en av de som fått sin ansökan beviljad detta år.
-

Det är en härlig känsla att kunna hjälpa UARS i sin tjejsatsning! Vi på SAIF hoppas
att fler studentidrottsföreningar ska söka bidrag inom Idrottslyftet. Det är ett bra
och effektivt sätt att utveckla sin verksamhet. Man skriver helt enkelt en ansökan till
oss om vad man vill ha bidrag till och efter avslutat projekt lämnar man in en
rapport. Detta är en fantastisk möjlighet för alla våra medlemsföreningar att locka
fler studenter till en aktiv livsstil, säger Cecilia Olsson, ansvarig för Idrottslyftet på
SAIF.

UARS på träningsläger I Tyskland.
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Fakta
Om Idrottslyftet – ett lyft för svensk barn‐ och ungdomsidrott
Idrottslyftet är en satsning från regeringen, via RF (Riksidrottsförbundet), på barn‐ och
ungdomsidrotten i Sverige. Projektet har pågått sedan år 2004 (då under benämningen
Handslaget). RF delar varje år ut en pott med pengar till alla idrottsförbund.
Idrottsföreningar kan sedan söka bidrag hos dessa förbund till utveckling av sin idrottsliga
verksamhet. Det kan röra sig om en marknadsföringsinsats, utbildning av ledare eller om
att starta en ny verksamhet. Syftet med Idrottslyftet är att få fler barn och ungdomar att
idrotta längre upp i åldrarna.
Om Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS)
Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS) bildades 1992 av studenter från Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet. Klubben är öppen för alla. UARS, som
med sina 120 medlemmar är landets största studentroddförening, deltar i både nationella
och internationella regattor. UARS arrangerar också egna tävlingar likt den årligen
återkommande universitetskapprodden mellan Uppsala och Lund och Akademiska rodden
som går av stapeln mitt inne i Uppsala i mitten på maj. Klubben arrangerar även prova‐på‐
rodd för företag och andra intresserade. Är du intresserad av att börja ro med UARS? Mer
information hittar du på www.uars.se
Om Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF)
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 63 medlemsföreningar med sammanlagt
cirka 70 000 studenter och är ett av Riksidrottsförbundets 70 specialförbund. SAIF
samordnar det svenska deltagandet i Student‐VM och Universiader och arrangerar på
hemmaplan Student‐SM, utbildningar och konferenser. Det övergripande syftet är att
samordna och utveckla svensk studentidrott.

