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Svenska Cheerleadingförbundet 2014-2015 

Till årsmötet överlämnas Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan som är 

framarbetad av i samarbete med förbundets kommittéer och arbetsgrupper. 

Svenska Cheerleadingförbundets verksamhet skall utgå från vår mission och 

vision. Föreslagna aktiviteter i planen är framtagna utifrån dessa samt de behov 

som identifierats under föregående år och som förbundet uppfattar är relevanta, 

prioriterade och betydelsefulla för fortsatt utveckling av svensk cheerleading.  

Under kommande verksamhetsår firar Svenska Cheerleadingförbundet 20 år som 

förbund. Detta är något som vi är stolta över och kommer att uppmärksamma. 

Mission 
Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva cheerledingverksamhet. 

Vision 
Cheerleading är en erkänd och ansvarsfull sport som inspirerar och engagerar. Det 

är en inkluderande idrott som kännetecknas av glädje, respekt och laganda där var 

och en ges möjlighet att bidra utifrån sin nivå och ambition.  

Organisation 
SCF är medlem i de internationella organen International Cheer Union (ICU), 

European Cheer Union (ECU) samt International All Star Federation (IASF). 

Nationellt är SCF associerade till Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), och 

därmed även till Riksidrottsförbundet (RF). Under året kommer ansökan göras till 

RF om att bli specialidrottsförbund. 

Kommittéer och utskott 
För att driva förbundets verksamhet finns förutom förbundsstyrelsen (FS) följande 

kommittéer och utskott 

 TK – Tävlingskommittén 

 UK – Utbildningskommittén 

 IK – Informationskommittén 

 IU – Internationella utskottet 

Respektive kommittés uppdrag beskrivs i SCFs stadgar och i Bilaga 1, Kommittéer 

och utskott. 

Mästerskap och tävlingar 
SCF anordnar Distriktsmästerskap (DM), Riksmästerskap (RM) och Svenska 

Mästerskap (SM) i cheerleading. Förbundet har rätt att skicka starter till 

Europeiska mästerskapen (EM, anordnas av ECU), Världsmästerskapen (VM, 

anordnas av ICU) samt Worlds (Klubb-VM, anordnas av IASF). 

Förutom dessa mästerskap hålls i november 2014 de Nordiska Mästerskapen (NM, 

anordnas av Danmark) till vilka SCF har rätt att skicka starter. Utöver detta 

kommer SCF att arrangera Finnkampen i maj 2015. 
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Fokusområden  
Förutom förbundets ordinarie verksamhet och projekt kommer följande 

fokusområden att prioriteras  

 Implementera utbildningssystemet 

 Ta fram informationsmaterial om cheerleading och SCF 

 Utveckla SCFs administration 

 Specialidrottsförbund 

Implementera utbildningssystemet 
Den utbildningsmodell som UK arbetat fram under föregående verksamhetsår ska 

under hösten 2014 införas. Kursmaterial har tagits fram i samarbete mellan UK 

och IK.  Den nya modellen omfattar 

 Bas 

 Cheer 1 och Cheer 2 

 Cheerdance 1 och Cheerdance 2 

 Spotterutbildning 

 Inspirationsdagar och Workshops 

Information om den nya modellen och vad den innebär publiceras på hemsidan. 

Tidigare utbildningar inom SCF kommer att kunna tillgodoräknas. 

Informationsmaterial om cheerleading och SCF 
SCF ska ta fram material som beskriver Cheerleading och SCF. Materialet ska 

kunna användas av förbundet och dess föreningar för att informera om 

idrotten/sporten gentemot bland annat kommuner, skolor, media och föräldrar till 

aktiva. Materialet ska svara på frågor såsom 

 Vad är cheerleading; hur ser vår historia ut och vad kännetecknar sporten? 

 Hur tränar en cheerleader? 

 Hur tävlar vi i cheerleading? 

 Vad står SCF för; vad har vi för vision och värderingar? 

Utveckla SCFs administration 
För att möta de behov och förväntningar som finns på SCF behöver förbundets 

administration utvecklas. Detta omfattar bland annat att 

 behov och förutsättningar för en administrativ resurs ska analyseras och 

eventuella beslut fattas 

 nya ekonomiska rutiner och attestförfaranden ska införas 

 licenshantering och licensregler ska ses över 

Specialidrottsförbund 
SCF kommer att ansöka till RFs riksmöte i maj 2015 om att bli 

specialidrottsförbund. 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2014 

Projekt 
Följande projekt kommer under verksamhetsåret att drivas i förbundets regi 

 Projekt Levels 

 Projekt Dans 

 Landslag 2015 

 Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten 

 VM i Amerikansk fotboll 

Rapporter från projekten publiceras löpande på hemsidan. Mer information om 

projektens uppdrag finns att läsa i Bilaga 2, Projekt. 

Projekt Levels 
Projekt Levels är inne i sin tredje och sista fas. Efter denna fas kommer Levels att 

ha ersatt alla tidigare klasser inom Cheer.  

Projekt Dans 
Projekt Dans är inne i sin andra fas. Projektets uppdrag är att rekommendera och 

införa tillämpliga internationella dansklasser. 

Landslag 2015 
Projektets uppdrag omfattar organisation och genomförande av landslag på VM 

2015, samt utvärdering och rekommendation inför kommande år. 

Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten 
I enligt med Riksidrottsförbundet definiering av barn- och ungdomsidrott anser 

förbundet att det är viktigt att vi skapar förutsättningar för medlemsföreningarna 

att kunna attrahera barn och ungdomar som vill utöva cheerleading som ett led i 

allsidig idrottsutveckling och där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. 

Om tävling förekommer skall det vara en del av leken och alltid ske på barnens 

villkor.  

För medlemsföreningarna innebär en fungerande barn- och ungdomsidrott en 

möjlighet till stabil ekonomi. Med detta som bakgrund avser förbundet att påbörja 

ett projekt som syftar till att möjliggöra och skapa förutsättningar för 

medlemsföreningarna att kunna erbjuda barn- och ungdomsidrott. 

För att svensk cheerleading skall kunna utvecklas vidare, leva upp till den nya 

visionen så behöver förbundet ge medlemsföreningarna möjlighet att utveckla sin 

barn- och ungdomsidrott. 

Målet med barn och ungdomsidrott i en medlemsförening är att fler barn och 

ungdomar skall få möjlighet att utöva cheerleading där ändamålet är att: 

 träffa kompisar och få ingå i en grupp 

 lära känna och utveckla sina förmågor 

 utveckla respekt, trygghet och självkänsla 

 leka och känna glädje 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2014 

VM i amerikansk fotboll 
VM i amerikansk fotboll kommer att arrangeras i Stockholm i juli 2015. I 

samband med detta kommer tävlingar i cheerleading att hållas. SCF kommer att 

vara delarrangör i tävlingen, och för driva genomförandet ska ett projekt tillsättas. 

 


