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Ordförande har ordet 
 

2022 har inneburit stora utmaningar för oss som förbund. Efter att ha levt med en 
pandemi i två år började vi kunna genomföra tävlingar med publik och vi har under 
hösten kunnat genomföra alla våra inplanerade utbildningar fysiskt på plats i olika 
orter från norr till söder. 
  
Personalstyrkan i förbundet har också utökats och mer spetskompetens i olika former 
har under året tillkommit. Med en större personalstyrka tillkommer inte bara 
kompetens utan även arbete med en tydlig styrning för att alla ska arbeta mot samma 
mål.  
  
Vi har även i år genomfört arbetshelger gemensamt med förbundsstyrelse, kommittéer 
och kansli och sett över hur vår verksamhet förändras genom vidareutvecklingen av 
SCF efter inträdet i RF. Vi fortsätter att driva framåt och stärka vår position inom 
Svensk Idrott på många olika sätt. Vi har under året fortsatt med att bli och vara en del 
av RF och deltagit i både GS- och ordförandeträffar tillsammans med de andra 
Specialidrottsförbunden. 
  
Vi har som förbund tagit tydlig ställning och fortsatt vårt arbete kring Trygg Idrott och 
trygga idrottsmiljöer under året.  
 
Vi ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret och ser att mycket har uppnåtts och att 
vi har ännu ett mycket lyckat år bakom oss. 
 
 
Anders Bruhn 
Ordförande  
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1.1. Organisation 
 

Idrottens organisation  

Nationellt är SCF medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Olympiska Kommittén 
(SOK). SCF är även medlem i de internationella organen International Cheer Union (ICU), 
European Cheer Union (ECU) samt International All Star Federation (IASF). 

 

SCFs organisation består av SCF:s förbundsstyrelse (FS), generalsekreterare och kansli samt 
ett flertal kommittéer och förbundets medlemsföreningar och struktureras enligt figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. SCF:s organisationsschema 

 

Kansli  

Vårt kansli syftar till att, på förbundsstyrelsens uppdrag, stödja det löpande arbetet och den 
verksamhetsinriktning som årsmötet har tagit fram. Inträdet i RF gav förutsättningar, och 
medförde krav på en stabil verksamhet. Vårt kansli har varit i en expansiv fas för att möta de 
nya förutsättningarna och kraven. Idag omfattar kansliet 13 anställda personer var av 8 är tills 
vidare anställda. Totalt innebär det nära 8 heltider. Vårt kansli ska dimensioneras för att möta 
vår förmodade tillväxt och den utveckling som vi har åtagit oss att göra i och med inträdet i 
RF, exempelvis för olika projekts genomförande. 

 



 

5 
 

Corona  

Pandemi gjorde att vår idrott behövde visa ansvar och ledarskap tillsammans med resten av 
idrottsrörelsen. Precis som för övriga idrottsrörelse, så medförde Pandemin konsekvenser för 
oss på flera plan. Vi tappade utövare, tränare och energi. Statliga stöd har utdelats och 
fördelats för att dämpa konsekvenser, samt att bygga vår idrott igen. Vi ser ännu påverkan av 
pandemin, men vår idrott växer igen.  
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1.2. Medlemmar 
 

 
 
 
Totalt antal licensierade medlemmar: 

8822 
Varav 
Totalt antal individuellt licensierade:  

4736 
Totalt antal licensierade i grupp: 

4086 
 

Antal aktiva i idrotten cheerleading: 
 18 904 

Totalt antal 
medlemsföreningar 

58 
 

Distrikt 2018 2019 2020 2021  
Södra 19 19 20 20  
Mellersta 16 14 12 15  
Stockholm 9 9 12 11  
Norra 11 11 14 12  
Totalt 55 53 58 58  
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1.3. Förbundsstyrelsen 
 

Anders Bruhn, Stockholm Ordförande 

Bianca Fagerström, Stockholm Ledamot 

Lotta Eckerud, Stockholm Ledamot 

Yvonne Ingemansson, Köping Ledamot 

Katrin Chieux, Spånga Ledamot 

Daniel Lindgren, Stockholm Ledamot 

Ruben Schultz, Värnamo Ledamot 

Linus Idermark, Göteborg Ledamot 

Christina Lindberg, Skellefteå Ledamot 
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1.4. Revisorer 
 

Moore Randy AB, Göteborg Revisor 

  

 

1.5. Verksamhetsrevisorer 
 

Gert Classon, Karlstad 
Avliden hösten 2022 

Verksamhetsrevisor 

Anders Pärhagen, Stockholm Verksamhetsrevisorssuppleant 
 

 

1.6. Valberedning 
 

Erika Wärme  Sammankallande 

Marianne Sywertsson Ledamot 

Sofie Asp Ledamot 

 

 

 

1.7. Valsamordningsgruppen 
 

Ida Lindberg, Skellefteå Ledamot (Sammankallande) 

Frida Lindgren, Skellefteå Ledamot 

Sofia Hartell, Trelleborg 
 

Emelie Holmberg, Hudiksvall 

Ledamot 
 

Ledamot 
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1.8. Kommittéer och utskott 
 

Tävlingskommitténs medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningskommitténs medlemmar 
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Ordförande 
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t.o.m 20220814 
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Ledamot 

Josephine Nyman-
Richt, Malmö 

Ledamot 
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Ordförande 
fr.o.m. 20220814 
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Ledamot 

Emelie Holmberg, 
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Ledamot 

 

Ylwa Edberg, 
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t.o.m 20220814 

Erika Lahtela, 
Stockholm 
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Inez Rehn, 
Hägersten 

Ledamot 
t.o.m 20220814 
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Internationella utskottets medlemmar 

 

            
 

Landslagsutskottets medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningskommitténs medlemmar 

 

 

 

Katrin Chieux, 
Stockholm 

Ordförande 

Jennica Fröjd,  
Hudiksvall 

Ledamot 

Christina Jarlegren,  
Göteborg 

Ledamot 

Sofie Landén, 
Malmö 

Ledamot 
t.o.m 20220814 

  

Elin Svensson-Wallin, 
Uppsala 

Ordförande 

Josephine Nyman Richt, 
Malmö 

Ledamot 

Karolina Olovsson, 
Stockholm 

Ledamot 

  

Isabella Bergvik,  
Stockholm 

Ordförande  

Cecilia Jennstig, 
Stockholm 

Ledamot  

Alexander Skripcevski, 
 Vällingby 

Ledamot 
t.o.m 20220814 

Sofia Hartell, 
Stockholm 

Ledamot 
t.o.m 20220814 
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2. Förbundsstyrelsen 
 

2.1. Fokusområde 
 

Vårt huvudsakliga fokus har varit att fortsatt anpassa SCF till de nya förhållanden som gäller för oss 
som medlem i RF inklusive strategi, organisation och arbetssätt, samt till att vara en större 
organisation. Under året har vi ytterligare stärkt organisationen och utökat vårt kansli i syfte att 
möjliggöra det organisationsstöd SCF behöver för att förverkliga vårt uppdrag. Det innebär ett 
annat arbetssätt med mindre operativt arbete inom såväl förbundsstyrelse som alla instanser, och 
med större möjlighet att ägna den ideella organisations kraft åt strategisk utveckling. 

 

2.2. Möten 
 

Datum Format 
2022-02-26 Konstituerande - Teams 
2022-04-03 Fysiskt möte - Svenska 

Olympiska kommittén 
2022-08-14 Fysiskt möte - Alvik 
2022-10-16 Fysiskt möte - Solna 

 
Närvarosummering Grönt=Närvarande 
 

 

 Datum 26/2 3/4 23/5 14/8 16/10 

Anders Bruhn  X X X X X 

Lotta Eckerud  X X  X X 

Christina Lindberg  X X X X X 

Yvonne Ingemansson  X X  X  

Katrin Chieux  X  X X X 

Daniel Lindgren  X X X X  

Ruben Schultz  X X X X X 

Linus Idermark  X X X X X 

Bianca Fagerström    X X X 
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2.3. Förbundsrepresentation 
 

Representation 
SCF har under året varit representerade på de samarbeten som erbjuds inom idrottsrörelsen, såväl på 
tjänstemannanivå som på styrelsenivå, med deltagande på ordförandeträffar, GS-träffar, 
nätverksträffar inom Trygghetsfrågor och de workshops som genomförs för att utveckla 
idrottsrörelsen. 

Bianca Fagerström samt Katarina Eriksson representerade SCF på SOKs årsmöte, det allra första 
för SCFs räkning, där vi också blev upptagna som medlemmar med status ”recognized”. Våren 
2022 var SCF representerade av Katrin Chieux och Katarina Eriksson vid ICUs årsmöte samt vid 
VM inklusive flertalet internationella mötesplatser. Därutöver är Karolina Olovsson och Elin 
Svensson-Wallin representanter för svensk cheerleading på SOKs tränarprogram. 

Under sommaren representerade Sofie Landén och Daniel Lindgren på ECUs årsmöte. Sofia 
Hartell, Sofie Landén, Felicia Rönnkvist och Elin Svensson-Wallin har representerat Sverige i 
ECUs Athlete´s Committee, Rules Committee, European Champion League Committee, samt 
Judge´s Committee, vilket innebär en kraftig ökning för Sveriges räkning. Vi har även haft fler 
domare på internationell nivå än på många år. 

 

 

Foto: Melker Dalström, Sveriges riksdag 



 

14 
 

3. Inriktning cheerleading 
 

3.1. Elit 
 

Inriktning  
Vi har flera lag som presterar på högnivå inom samtliga elitklasser.  

Vi är en del av sportens internationella utveckling vilket gör att vi ligger i framkant av sporten. 
Det finns många framgångsrika cheerleaders på elitnivå inom samtliga klasser som har fantastisk 
social, idrottsspecifik, fysisk och psykisk förmåga. 
 
Alla som vill och är redo att elitsatsa inom vår idrott ska ges förutsättningar att göra det. 
 
Aktiviteter under året 
Våren 2022 kunde vi äntligen tävla VM på plats! Team Sweden bestod av; damlandslaget för 
juniorer, damlandslaget, mixade landslaget samt landslaget i Pom Freestyle. 

Under året har ett projekt för kartläggning påbörjats. Projektet ska tydliggöra vilka trösklar som 
finns för att fler föreningar och utövare ska ta steget upp på högsta elitnivå.  

Utvecklingslandslaget, med mål att förbereda individer både mentalt och fysiskt för träning och 
tävling på landslagsnivå, har slutfört på säsong två. I september tillsattes även tränare för 
Utvecklingslandslaget på nytt samt medlemmar togs ut för en ny säsong.  
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Det har under årets allokerats resurser till samtliga landslag för att fånga upp landslagsaktiva och 
bibehålla fortsatt träningsmotivation under effekterna av covid-19 pandemin. Vidare har insatser 
genomförts för att inspirera aktiva och tränare inom landslagen, exempelvis genom att 
erbjuda ett diskussionstillfälle för landslagstränarna med USA:s landslagstränare. Under våren 
tillsattes landslagstränare för de nu fyra landslagen inför kommande säsong; damlandslaget för 
juniorer, damlandslaget, mixade landslaget samt landslaget i Pom Freestyle. Efter det togs även 
medlemmar ut till varje lag, och under hösten påbörjades träning inför VM 2023. 

En utforskande förstudie gällande samarbeten på gymnasienivå, dvs NIU, påbörjades i projektform.  

 

3.2. Barn och Ungdom 
 

Inriktning 
Alla barn och ungdomar ska mötas av ledare som har kunskap om och arbetar efter barns och 
ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling 

Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga, sedda och hörda i sina lag och sin förening. 

Alla barn och ungdomar som vill träna cheerleading kan och får göra det. 

Våra föreningar behåller äldre ungdomar som aktiva i verksamheten. 

Våra föreningar arbetar aktivt med att vara inkluderande. 

 

Aktiviteter under året 
Vi har under året deltagit i RF:s nätverk för barn och ungdom. Våren 2022 släppte RF:s nya 
riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. Dessa har vi påbörjat att se över samt att implementera 
dessa i vår verksamhet. Under 2022 har en utredning gällande stöd till förening sett till främst barn- 
och ungdomsverksamhet genomförts av RF, varpå vi har varit delaktiga i processen och utrett hur 
stöden på bästa sätt kan stötta våra föreningar. 

Vi har under året påbörjat projekt tillsammans med föreningar där vi stöttar föreningar i deras 
arbete med trygga och inkluderande idrottsmiljöer. Förening har givits möjlighet till stöd via 
projektstöd IF B&U. Fokus i dessa projekt har varit att inkludera killar samt att utveckla trygg 
cheerleading. 

Utöver ovanstående nämnda stöd har vi med fokus på trygga och inkluderande idrottsmiljöer 
fördelat projektstöd till föreningar för att utbilda ledare. Vi har under året påbörjat arbetet med att 
ungdomar stannar längre inom vår idrott, där en kartläggning i första hand är under arbete genom 
projektet Seniorer i Cheerleading. 

För att öka ungdomars demokratiska delaktighet, har vi även startat ett projekt för detta, och där 
nästa steg kommer att vara att ansluta individer och föreningar till projektet. Under våren har vi 
besökt skolor för att introducera fler till cheerleading genom projektet Cheerleading i skolan samt 
påbörjat ett arbete med att ta fram mer digitalt material på hur man kan göra cheerleading utanför 
föreningsmiljön. Med de insatserna vill vi möjliggöra för fler att möta vår idrott. 
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17 
 

Vuxen och Äldre 
 

Inriktning 
Förbund och föreningar erbjuder en attraktiv och relevant cheerleadingverksamhet som känns 
naturlig för vuxna och äldre utövare. 

Allmänhetens bild av cheerleading är att det är en naturlig idrott för vuxna och äldre oavsett ålder 
och kön. 

 

Aktiviteter under året 
Under året pausades vårt forum för Vuxen cheerleading med digitala träffar. De gångna träffarnas 
gav bakgrund till en projektformulering, där vi avser att genomföra en större kartläggning i 
projektform, och på så sätt få vuxencheer att ta en större plats inom vår idrott och få fler i rörelse. 

Målgruppen Äldre är fortsatt ny för oss och det finns många spännande lärdomar att ta del av. Vi 
har utökat vår dialog med RF SISU samt mot RF då vi deltagit i nätverksträffar. 
Kompetensutveckling och utveckling av stödstrukturer är formulerade i ett utvecklingsprojekt. 

Under Cheerforum fanns goda exempel på plats för att inspirera och berätta om sitt arbete med 
målgruppen för andra föreningar för den kommande utvecklingen inom äldre-idrott. Under denna 
föreläsning fick vi bland annat ta del av koncept, samt olika möjligheter att införa anpassade 
träningsformer för äldre. 

 

3.3. Para 
 

Inriktning 
Inom förbundet finns det erfarenhet, kunskap och struktur för att hjälpa de föreningar som vill 
bedriva paracheer och det känns enkelt att starta upp. 

Förbund och föreningar erbjuder en attraktiv och relevant cheerverksamhet som känns naturlig för 
personer med funktionsnedsättning. 

 

Aktiviteter under året  
Även de digitala nätverksträffarna för Para pausades under året. Behoven från nätverksträffarna har 
även dessa lett fram till ett projekt för att utveckla stödstrukturer. 

Vi har fortsatt arbetat tillsammans med RF/SISU med nätverksträffar och inspirationsträffar. 
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4. Verksamhetsinriktning 
 

4.1. Inriktning 
 

Vi kommer att fortsatt, med stabil grund i våra värderingar, anpassa oss till de nya förhållanden det 
innebär att vara ett SF inom RF inklusive strategi, organisation och arbetssätt. Därutöver kommer vi 
att arbeta med att tillgängliggöra cheerleading för fler i enlighet med strategi 2025. 
 
För att SCF ska kunna stötta i alla befintliga och nya föreningars utveckling behöver vi förstå 
behoven hos våra föreningar och utövare samt omvärldens krav, och forma förbundets utveckling 
efter detta. Detta gäller både strukturer för arbetet som bedrivs, samt den organisation som ska 
utföra det. 

Vår idrott ska växa så att fler kan ta del av den, vilket innebär både en breddning och att vi ska 
exponera helt nya målgrupper för cheerleading. 

Vårt utvecklings- och förändringsarbete bedrivs i projektform för att sedan överföras i ordinarie 
verksamhet. Identifierade utvecklingsbehov paketeras och prioriteras i en likformad process. 

Kansliets arbete ska kontinuerligt kvalitetssäkras för att garantera bästa stöd för utveckling av 
förbund, föreningar och idrotten. 

Förbundsstyrelsens fokus behöver fortsatt vara att ha en nära relation med våra föreningar, vilket är 
en viktig grund för samarbete och delaktighet. Vår idrott har en speciell fördel i det nära samarbete 
som finns i vår kultur, och det samarbetet vill vi säkerställa på organisatorisk nivå.  

Under den utveckling vår organisation gör, kommer kommittéernas roll att förändras, och det 
operativa arbetet kommer att göras av anställda tjänstepersoner.  
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4.2. Aktiviteter 
 

Vi har på alla nivåer fortsatt att anpassa oss till vår nya roll som ett medlemsförbund i RF. Det innebär 
allt från samverkan inom idrottsrörelsen på övergripande nivå med SF-dialoger och deltagande på 
RIM, till möten inom olika områden på tjänstepersonsnivå. Vår strategiska planering är anpassad 
efter idrottens ”Strategi 2025” och vårt operativa årshjul har anpassats till RFs aktiviteter. Vår 
anpassning till vår nya position är därmed i mål. 

Vi har genomfört aktiviteter för att förstå behoven hos våra föreningar i syfte att kunna stötta dem. 
Från styrelsenivå med nätverksträffar för ordföranden och andra förtroendevalda, till datainsamling 
genom årsrapporter och enkäter, till nätverksträffar inom flera projekt och genom samarbete med 
RF/SISUs distrikt skapas underlag för förståelse. Aktiviteterna bildar underlag för en tydlig bild av 
våra föreningars läge och behov för stöd. 

Vi arbetar med att bredda vår idrott till nya målgrupper genom att delta i projekt för de målgrupper 
som inte ingår i normen för vår idrott. Vi har även påbörjat arbete med inkludering och fortsätter 
arbete med jämställdhet. 

Under året har vi inlett ett arbete med att se över möjliga framtida strategiska samarbeten i syfte att 
skapa förutsättningar för att ytterligare utveckla vår idrott, både för att möta det kartlagda behovet av 
stöd, samt att kunna bredda vår idrott till nya målgrupper i linje med vår vision. 
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De projekt som vi genomför för att idrotten cheerleadings utvecklingsresa, genomförs i linje med RFs 
projektsammanhållande åtgärder, med goda resultat. Se detaljerade rapporter nedan. Processen för 
projektgenomförande har utvecklats och kvalitetssäkrats. 

 

Under året har fokus lagts på att utveckla utvärderingar för att kvalitetssäkra kansliets arbete. Rutiner 
och policys för arbetet har tagits fram, och arbetssätt gällande dessa har setts över. 

Förbundsstyrelsen har haft nära kontakt med våra föreningar för att skapa delaktighet och förståelse, 
tex genom ovan nämna ordförandeträffar. 

Kommittéernas arbete har ytterligare tydliggjorts genom verksamhetsbeskrivningen, som speglar den 
nya rollen där operativt arbete genomförs av anställd personal. 

 

5. Projekt 
 

Inom SCF har vi bedrivit olika projekt under verksamhetsåret. Några är avslutade men vissa pågår 
fortfarande. Vi har även i vissa projekt tagit hjälp av andra utanför förbundsstyrelsen. Vi har i alla 
projekt tagit fram projektbeskrivning med mål, tidsplan, leverabler, styrgrupp och budget enligt vår 
projektmodell. Projekt som pågått under året är följande: 

Pågående projekt, delfinansierade av RF 

Jämställdhet    Kansli  Avslutad 

Cheerleading i skolan   Johanna Carlén Pågående 

Inkluderingskartläggning- 
Cheerleading för alla  Sara Wiggberg  Avslutad 

Idrott för äldre  Elin Söderström Pågående 

Trygga och inkluderande utvecklings-  Johanna Carlén Pågående 
miljöer - Seniorer i cheerleading 

Delaktighet och demokrati  
- Att brygga gapet  Mina Perisa   Pågående 

Internationellt utvecklingsarbete 

Good Governance –  
God styrning av ECU   Sofie Landén  Pågående 

Internationell representation  Sofie Landén  Pågående 

Erasmus project - Good Governance  
in European Cheerleading     Avslag på ansökan 

 

Återstart 

Active Cheer fas 2  Felicia Rönnkvist Avslutad 
Rebecca Zetterlund 
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Reboot Cheerleading   Kansli   Pågående 

Mot Premier   Lotta Strömberg  Pågående 

Paracheer   Elin Söderström Pågående 

Pågående projekt, helfinansierade av SCF 

Översyn utbildningsystem   Johanna Karlsson  Avslutad 

Marknadsföring sociala medier  Ida-Maria Lehto  Pågående 

Förstudie RIG/NIU   Josephine Nyman Richt  Pågående 

Inkludera killar   Mina Perisa   Pågående 

Trygg Cheerleading  Mina Perisa  Pågående 
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5.1. Jämställdhet 
 

Projektet syftar till att vi i de beslutande organen inom SCF ska få en mer jämlik fördelning mellan 
könen för att på så sätt utveckla vår idrott med flera perspektiv. Projektet förväntas även ge 
ytterligare kunskap om vilka genusnormer som finns inom idrotten, hur de är förankrade i praktiken 
och vad som krävs för att dessa normer ska omförhandlas. Förhoppningen är att utveckla 
jämställdheten bortom representation av kvinnor och män, och i stället, genom att utmana vad en 
jämställd idrott egentligen innebär och för vem, samt utveckla nya metoder för jämställdhetsarbetet.   

Projektet arbetade inledningsvis med säkerställande av de kvoteringskrav som finns inom RF, samt 
kompetenshöjande inom SCFs organisation. I nästa fas genomfördes en kartläggning med hjälp av 
Sara Wiggberg som extern projektledare. Rapporten gav underlag för principer för fortsatt arbete 
samt en strategisk handlingsplan gällande jämställdhet, vilken i sin tur ger integrerad påverkan på 
det löpande arbetet. 

 

5.2. Cheerleading i skolan 
 

Skolan är ett område där barn kan få inspiration till ny aktivitet, och få chans att med eget driv hitta 
fram till cheerleading. Genom den satsning som RF annonserade i slutet av april 2021, inriktad 
emot skolan, har vi möjlighet att genomföra insatser där barn i skolan får ta del av vår idrott. 
Genom projektet kan vi få ut cheerleading till fler, genom kontaktytor vi idag inte når, och på så vis 
öka kännedomen om cheerleading vilket leder till en ökad möjlighet att barn och ungdomar hittar en 
idrott som passar dem. Syftet med projektet är att barn och ungdomar själva ska bli inspirerade att 
prova på. 

I den inledande fasen utvecklades material riktat mot skolan som inspirerar, ökar rörelseförståelsen 
och enkelt kan användas inom ramen för skolan och i föreningsidrotten. I början av januari 2022 
presenterades det färdiga materialet från fas 1, och en ny fas inleddes.  

Under året har vi vidareutvecklat vårt digitala material samt börjat utbilda skolpersonal, 
föreningsledare och skolambassadörer i cheerleading. Dessa skolambassadörer ska under våren 
2023 vara ute i skolorna för att visa hur barn på ett lustfyllt och enkelt sätt ska kunna hålla på med 
cheerleading i skolans miljöer. Materialet kommer att utvärderas och utvecklas under sommaren för 
att sen under hösten 2023 fortsätta arbetet i skolorna. 

Under slutet av 2022 möjliggjorde RF en tredje fas, där vi vidareutvecklar vårt koncept till att även 
innefatta ett startpaket. Startpaketet vi tar fram kommer finnas för skolor att köpa för att lättare 
bidra till rörelse på skolgården med hjälp av vår sport. Startpaketet kommer att innehålla pompons 
och en fightsong, med tillhörande koreografi och musik. Fortsättningsvis kommer den tredje fasen 
hålla i gång ambassadörsrepresentation på skolorna och kontinuerligt besöka rasterna på skolorna 
samt utbilda lärarna i cheerleading i skolan. 
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5.3. Inkluderingskartläggning  
 

Projektet syftar till att kartlägga SCF och vår verksamhet med utgångspunkt i inkludering.  

Kartläggningen har genomförts av extern projektledare, Sara Wiggberg, genom en datainsamling 
kopplat till representation med fokus på kön och ålder, enkätutskick på förbundsnivå samt tre 
djupintervjuer. Resultatet presenterades under förbundshelgen i oktober, och de rekommendationer 
som rapporten ger, kommer att leda till ett vidare arbete med inkluderingsfrågor, där ett första steg 
blir att ta fram en strategisk handlingsplan för inkludering. 
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5.4. Idrott för äldre  
 

Vårt syfte med projektet är att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja utveckling av våra 
medlemsföreningars verksamhet för 65+. Målsättningen är att projektet ska leverera en stödstruktur 
för hur SCF ska stödja föreningar inom idrott för äldre samt en kommunikationsplan för att aktivt 
spegla mångfald och inkludering. 

Projektet grundar sig i den kartläggning samt efterföljande pilot som genomfördes under 2020 samt 
2021 Det koncept som togs fram med mallar för bland annat uppstart, rekrytering och träning, 
behöver nå ut med ett aktivt riktat arbete mot våra föreningar, samt i samarbete med RF/SISUs 
distrikt. Ett första steg var att en av de föreningar som ingick i pilotprojektet föreläste under 
Cheerforum för intresserade föreningar. 

Målgruppen är fortsatt ny för oss och det finns många spännande lärdomar att ta del av. Under året 
ar vi utökat vår dialog med RF SISU samt mot RF genom nätverksträffar. En kartläggning är under 
framtagning, och föreläsningar på Cheerforum har givit inspiration för uppstart av målgruppen i fler 
föreningar. 
 
 

5.5. Trygga och inkluderande miljöer -  
Seniorer i cheerleading 

 

Projektet syftar till att skapa kunskap och förutsättningar för att kunna rekrytera samt behålla 
seniorer. 

Idrotten Cheerleading har utmaningar med att rekrytera och behålla ungdomar inom vår 
seniorverksamhet, 16–25 år, ökande med ålder. Eftersom vår puckel skiljer sig från idrottsrörelsens 
gemensamma, finns ett behov av att kartlägga vad som är största hindret för våra ungdomar att 
stanna likväl som att undersöka vad som gör att våra ungdomar stannar.   

Ytterligare en hypotes är att det saknas en långsiktig utvecklingstrappa som har sin grund i en trygg 
och inkluderande utvecklingsmiljö. Avsaknaden av utvecklingstrappan för cheerleading leder till 
starkt fokus på tävling och i sin tur kortsiktiga resultat.  

För att säkerställa trygga och inkluderande idrottsmiljöer för barn och ungdomar med fokus på 
glädje och lärande, snarare än kortsiktiga resultat, behöver vi först förstå vad som saknas, och sedan 
erbjuda det/inspirera föreningar att erbjuda det. Vår förståelse behöver hitta sin grund i en 
kartläggning av våra utövares behov, och vi behöver göra en omvärldsanalys för att förstå vad som 
är möjligt att erbjuda. 

Under hösten 2022 genomförde Ungdomsbarometern en kartläggning i form av 8 kvalitativa 
djupintervjuer.  

Projektet ska under 2023 ta fram en handlingsplan för att ta fram en utvecklingstrappa i syfte att 
behålla och rekrytera seniorer.  
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5.6. Delaktighet och demokrati - Att brygga gapet 
 

Den SF-insats som genomfördes under 2020-2021 visade på ett gap mellan starka ledare och 
föreningars styrelse inom cheerleading, där formellt mandat inte matchar de beslut och det ansvar 
som ligger en nivå längre ner i föreningar. Detta projektet syftar på att brygga gapet mellan aktiva 
utövare/ledare och föreningsstyrelser. Det ska mynna ut i att fler ungdomar med bakgrund inom vår 
idrott känner att steget till roller som förtroendevald känns intressant, spännande och blir en naturlig 
väg inom idrotten, samt att det är efterfrågat och naturligt för föreningar att låta dessa ungdomar ta 
en plats i styrelserummet. Det mål som projektet har är att utbilda och utveckla unga ledare för att ta 
plats i styrelserummet genom ett karriärsprogram, att utbilda och utveckla föreningar inom 
föreningskunskap och demokrati för att ge plats till fler ledare i styrelserummet samt att skapa ett 
koncept som är generaliserbart och kan upprepas efter att projektet övergått i linjeverksamhet. 

Under hösten 2022 genomförde Ungdomsbarometern en kartläggning i form av 8 kvalitativa 
djupintervjuer med både nuvarande och tidigare cheerleaders. Fortsättningsvis tillkom Susanne 
Meckbach som är doktor i idrottsvetenskap till projektet och tagit vid när ungdomsbarometern 
kartläggning avslutade. Kortare telefonintervjuer görs under slutet av hösten med alla de som vart 
intresserade av att delta för att få en starkare grund att stå på för fortsatt arbete.  

Slutligen ser vi fram emot en kommande kvantitativ del av arbetet för att bekräfta den hypotes vi 
har fått fram.  

 

 

  



 

26 
 

5.7. Good Governance - God styrning av ECU 
 

Projektet syftar till att skapa policys för jämställd representation inom ECU, samt att få policys 
formellt knutna till ECUs stadgar. Projektet ska även medverka till att skapa etablerade 
demokratiska och transparenta rutiner för hur kommittéer och arbetsgrupper tillsätts och hur alla 
instanser inom ECU arbetar under demokratiska förutsättningar. Målbilden är att slutleveransen ska 
vara stadgefästa policys för jämställd representation och god demokratisk styrning antagna av 
årsmötet 2023. Vidare är målbilden att rutiner för tydliga och transparanta processer inom ECU:s 
kommittéer och styrelsearbete tar fram och accepteras. 

Under EM i Aten 2022 påbörjades kartläggning och analys av styrdokument dokument. Även vid 
de nordiska möten under våren har samtal förts angående behovet av policys för god demokratisk 
styrning. Vi behöver nu driva frågorna vidare på ett bredare plan. Arbetet med att ta fram policys 
och förslag på styrdokument behöver fortlöpa, och innan kommande årsmöte 2023 behöver dessa 
förankras med övriga länder med likande intressen inom ECU. Vi kommer även fortsätta föra 
diskussioner tillsammans med nordiska länderna angående hur vi kan få ECU att bli mer 
demokratiskt styrt. 

5.8. Internationell representation 
 

Projektet syftar till att få ökad representation på internationell nivå för att kunna ta del i det 
internationella utvecklingsarbetet. I linje med vår internationella strategi, ger det oss möjlighet att 
påverka internationell utveckling i frågor om demokrati, jämställdhet, evenemang, regelverk och 
andra för oss viktiga områden, samt att skapa ett strategiskt nätverk och synliggöra Sverige/svensk 
cheerleading på internationell nivå. 

Detta genom kartläggning av och deltagande på internationella mötesplatser. Under året har våra 
representanter funnits med inom flera av ECUs kommittéer, vid årsmöten för ICU och ECU, samt 
vid VM och EM, samt vid digitala möten på nordisk och internationell nivå. Under året 
genomfördes även en domarutbildning i Sverige, med ytterligare möjlighet till kontaktskapande. 

Projekt kommer att avslutas under 2023. 

 

5.9. Active Cheer fas 2 
 

Syftet med projektet var att vidareutveckla konceptet Active Cheer för att kunna erbjuda idrotten 
cheerleading för fler. 

Två projektledare anställdes som en del i återstartsarbetet med syfte att under ett års tid sprida 
vetskap om cheerleadingsporten samt öka breddverksamheten genom att starta upp fler 
cheerleadingföreningar i Sverige.  

Inledningsvis genomfördes en kartläggning av cheerleading i Sverige, kontakt med RF/SISU, 
skolor, föreningar och kommuner initierades för att sprida vetskap om projektet.  

Där efter tog utbildningsplaner, och mallar och material för uppstart, träningar och arbetats fram för 
att, efter projektets slut, kunna hjälpa fler intresserade att starta upp och fortsätta öka förbundets 
breddverksamhet.  
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Marknadsföring har skett via SCF hemsida och Instagram, Active Cheer-Facebooksida, lokala 
Facebookgrupper samt via kommuner och föreningars egna medier. Många lokala nyhetsblad och 
radiostationer har varit på plats och tillfällena har delats i P4 Radio Jämtland, P4 Radio Dalarna, P4 
Radio Gävle, Siljan News, Gällivare annonsblad och Gotlands tidning. 

På grund av ökad smittspridning i början av 2022 kunde prova på läger inte genomföras. Projektet 
minskade i omfattning/tid under denna period, och resurser flyttades till annat projekt. Under 
projektet uppmärksammade SCF att pandemin hade stark påverkan på vissa föreningar. 
Omfattningen vidgades därmed till att stötta svagare föreningar. 

Under projektet besöktes 20 orter runt om i Sverige och 947 personer har fått prova på cheerleading 
via projektet.  

 

5.10. Reboot Cheerleading 
 

Projektet syftar till att ge stöd till föreningar i deras arbete att behålla och rekrytera/återrekrytera 
efter den belastning som pandemin innebar, och är indelat i flera delar.  

Föreningsaktivitet – syftar till att skapa glädje och energi för att behålla eller återrekrytera till vår 
idrott. Stöd har delats ut till föreningsaktiviteter i 10 föreningar som genomförts för att nå syftet. 

Prova-på aktivitet - syftar till att få fler att testa på cheerleading för att rekrytera fler till vår idrott. 
Stöd har delats ut till rekryteringsinsatser i 18 föreningar som genomförts för att nå syftet med 
stödet.  

Resebidrag Cheerforum - syftar till att så många som möjligt ska kunna delta fysiskt på årets 
Cheerforum, och ger bättre förutsättning till föreningar som har lång resväg till Cheerforum och 
därmed höga kostnader. Stöd har delats ut till 11 föreningar som deltagit på Cheerforum för att nå 
syftet med stödet. 
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5.11. Mot Premier  
 

Projektet syftar till att ge förutsättning till föreningar att arbeta med att behålla och åter rekrytera 
äldre utövare som kan sporten och som är framtida ledare. Stödet syftar även till att säkerställa 
svårersättlig kompetens för att föreningar ska kunna fortsätta utveckla sina utövare inom 
föreningen, och nå de mål som varje individ har för sin satsning. Målet är att de föreningar som 
ingår i projektet har tagit fram en handlingsplan utifrån en kartläggning för att i framtiden nå målet 
att ställa upp i klassen Premier.  

Det har under hösten genomförts tre nätverksträffar med de totalt nio deltagande föreningarna. 
Mellan träffarna har föreningarna fått, genom enkätsvar, kartlägga och analysera sitt nuläge, 
summerat behov och utmaningar samt jobbat ihop en handlingsplan utifrån detta. Föreningarna 
skickar in sina kartläggningar och handlingsplaner med återrapporten senast 30 jan 2023. Efter det 
kommer SCF kunna läsa igenom och se över eventuella riktade och gemensamma insatser som vi 
kan göra för att stötta dessa föreningar i det fortsatta steget mot premier. 

 

5.12. Paracheer  
 

Projektet syftar till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja utveckling av våra 
medlemsföreningars verksamhet för personer med funktionsnedsättning. De aktiviteter som 
projektet innefattar är kartläggning av hur utbrett Paracheer är idag inom cheerleading samt hur 
stort intresset är, att skapa samverkan med parasportförbundet och andra relevanta organisationer, 
att bygga upp kompetens om hur rekrytering av personer med funktionsnedsättning sker, att ta fram 
hur de internationella riktlinjer och regelsystemen ska tolkas för att ge bästa förutsättningar för 
Paracheer, att ta fram en kommunikationsplan för att informera om det koncept som ska tas fram, 
samt visa att cheerleading är en naturlig idrott för personer med funktionshinder. Allt ska 
sammanfattningsvis bygga upp kompetens och stödstruktur för hur SCF ska stödja föreningar som 
startar eller utveckla personer med funktionsnedsättning. 

Projektet planerades och projektledare tillsattes under hösten.  
Därefter har en enkät gått ut till alla våra IF och från de dryga 30 föreningarnas svar 
sammanställdes en kartläggning inför det kommande jobbet framåt för målgruppen. Enkäten avsåg 
att utreda utmaningar och lösningar, samt att kartlägga närmare vilka föreningar som i dagsläget är 
på gång att starta upp verksamhet samt vilka behov de ser. Kompetens och nätverk har byggts upp 
genom RF/SISU:s nätverks- och inspirationsträffar. 
 
 

5.13. Översyn utbildningsystem 
 

Syftet med projektet är digitalisering av SCFs utbildningar samt utveckling av befintliga 
idrottspecifika utbildningar. Fokus har skiftat till att genomföra rekrytering av utbildare i linje med 
återstartsstödet där vi har fått åtta nya utbildare. Projektet avslutades under våren 2022. 
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5.14. Marknadsföring sociala medier 
 

Med projektet marknadsföring sociala medier ska information om cheerleading och Svenska 
Cheerleadingförbundets verksamhet publiceras i SCF:s kanaler. I dagsläget finns SCF på de sociala 
kanalerna Instagram, Facebook, LinkedIn och YouTube. Även hemsida och videokanal 
(FollowMe). SCF har också hand om konton för Team Sweden på Instagram och TikTok, samt 
cheerleading i skolan på TikTok. 
 
Svenska Cheerleadingförbundets etablerade sociala kanaler Instagram och Facebook har fortsatt 
använts flitigt under året. Det är viktiga kanaler för att snabbt och enkelt nå ut med information om 
exempelvis tävlingar, årsmöte och trygg idrott. Det är också viktiga kanaler för att nå ut med 
sponsorer, vilket i år har varit Svenska Spel. År 2022 avslutades med 4 400 följare på SCF:s 
Instagram – vilket kan jämföras med 3 000 följare i slutet av 2021. 
 
Under året har Svenska Cheerleadingförbundet etablerat närvaro på LinkedIn. Där har SCF postat 
om bland annat landslag, utbildning, cheerleading i skolan och Cheerforum. LinkedIn är en viktig 
kanal för att bygga upp SCF:s arbetsgivarvarumärke, använda som rekryteringsverktyg samt för att 
nå ut till andra idrottsförbund och personer inom idrottsrörelsen. I slutet av 2022 hade SCF:s 
LinkedIn 272 följare. 
 
TikTok är också en ny kanal för Svenska Cheerleadingförbundet. Där finns inte förbundet som 
SCF, utan med cheerleading i skolan (moveandcheer) samt Team Sweden (teamswedencheer). På 
kontot för cheerleading i skolan har flera filmer nått över 10 000 visningar och följarantalet är 333. 
Team Swedens konto är helt nystartat och kommer börja uppdatera under 2023. 
 
SCF använder sig av FollowMe som videoplattform, där livesänder vi tävlingar och laddar 
upp filmer. Under 2022 har vi livesänt fyra DM och två dagar av RM/SM. Filmer på samtliga 
tävlingsstarter har postats på plattformen. Totalt har vi har över 160 000 spelningar under DM och 
RM/SM och under RM/SM-helgen var det personer från 38 olika länder som tittade på 
livesändningarna. 
 
Projektet marknadsföring sociala medier har varit mycket framgångsriktigt och gjort att vi nått ut 
till ett stort antal personer. Det gör att vi har förlängt projektet till augusti 2023. 
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5.15. Förstudie RIG/NIU  
 

Syftet med projektet var att utreda förutsättningar och kravbild för oss som SF samt en satsning på 
idrottsgymnasium för svensk cheerleading för att ge möjligheter till att enklare kunna bedriva sin 
idrott utan att behöva välja mellan studieresultat och idrott. 

Projektet innefattar bland annat framtagning av koncept för samarbete med idrottsgymnasium, med 
antagningsprocesser, kursplaner, kompetensutvecklingsplaner för lärare, avstämningsplan, 
arbetsbeskrivningar och genomförs som en förstudie tillsammans med MIG. 

 

Det som har genomförts under HT 2022 är att vi har startat upp verksamheten på Malmö 
Idrottsgymnasium med de 7 antagna eleverna. I år går de LIU som är en pilot och förberedelse till 
nästa års NIU. Under hösten har fokus därför legat på att skapa ett koncept för träningar med god 
kvalité, marknadsföra NIU, och skapa intresse samt att planera för provträning och uttagning samt 
utvärdering av dessa. Mycket fokus har legat på att ta fram dokument, formulär och dylikt för att 
skapa en god antagningsprocess som vi sedan kan implementera till andra skolor när vi startar upp 
verksamhet på fler skolor.   

Det har även varit en del träffar på Malmö Idrottsgymnasium, både tränarträffar men också öppet 
hus där vi har haft möjlighet att skapa intresse och engagemang för att få aktiva intresserade av NIU 
och kunna kombinera skola med sin idrott för att på lång sikt få fler att fortsätta på sporten även 
under sin gymnasietid.  

 

En handbok med information har även påbörjats. I denna finns info kring vad som krävs för att 
starta NIU inom cheerleading till skolor och framtida intressenter för att vi efter detta året ska kunna 
expandera till fler städer och skolor. Detta arbetet kommer ligga till fokus under våren.  

Andra saker som också har tagits fram är bl.a. ett årshjul kring hur verksamheten för våra NIU:s ska 
fungera samt en kursplan kring vad målet med träningen på NIU är. Denna utgår också från 
skolverkets kursplan men är omarbetad till ett cheer-tänk som man kan koppla till betygsättning av 
sporten. 

Mycket av arbetet under hösten har som sagt legat på att ta fram olika typer av dokument, 
information och skapa en god och kvalitativ träning på Malmö Idrottsgymnasium som 
förhoppningsvis skapar intresse och engagemang för få fler aktiva att söka. Under våren kommer 
fokus ligga mer på att expandera, kartlägga och nå ut till flera skolor. 
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6. Utbildningskommittén 
 
UK syfte är att verka för att öka kompetens avseende cheerleading hos ledare, domare, spotters, 
tränare och aktiva samt för att utbilda idrottsaktiva och skolelever. UK ska verka för att representera 
samtliga verksamhetsformer och divisioner inom förbundet. UK ska även verka för att representera 
samtliga distrikt inom förbundet.  

 
UK har under året haft stor fokus på att rekrytera nya utbildare till våra utbildningar. Det har 
tillkommit sju nya utbildare till SCF som hösten 2022 gick bredvid samt höll i sina första utbildningar.  
 
 

6.1. Rapport från året 
 

UK administration 
Under våren skedde en del förändring kring ledamöter i UK och hösten 2022 tillsattes rollen 
utbildningsansvarig, vilket förändrar arbetssättet i linje med inslagen strategisk utveckling. Den nya 
rollen har tillsammans med UK fått en överblick över hur utbildningsstrukturen i dagsläget ser ut 
och är uppbyggt samt börjat planera för arbete kring tillgänglighet och kvalitetssäkring. 

Vidare har UK lagt fram en utbildningsplan för året samt arbetat med säkerställande av relevanta 
delar av förbundsutvecklingsplanen.  
Som en del i återstartsarbetet har åtta nya utbildare tillkommit där någon genomfört RS-SISU 
grundutbildarutbildning under året.  
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Möten 
UK har under våren haft 1 protokollfört möte 
UK har under våren haft 2 träffar 
Uk har under hösten haft 2 träffar gällande överlämning/uppdatering till nya utbildningsansvarig. 
  

Utbildningar 
Ledare – 8 tillfällen totalt, 225 deltagare 
Tränare – 8 tillfällen totalt, 230 deltagare 
Tävlingstränare – 7 tillfällen totalt, 108 deltagare 
 
 
Tävlingstränare utveckling – 2 tillfällen totalt, 40 deltagare 
Voltutbildningen – 5 tillfällen totalt, 99 deltagare 
Domarutbildning – 1 tillfällen totalt, 25 deltagare 
Active Cheer – 1 tillfälle totalt, 11 deltagare 
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7. Internationella utskottet  
 

IU syfte är att ansvara för samtliga internationella kontakter. Detta inkluderar att närvara aktivt på 
internationella möten där beslut tas som på sikt kan komma att påverka Sverige, men också att fungera 
som remissinstans för internationella tävlingar.  

Det internationella samarbetet är viktigt för svensk cheerleading av flera skäl. Genom att länder 
arbetar tillsammans i gemensamma organisationer kan vi få idrotten globalt utbredd och 
internationellt erkänd. Vi kan öka statusen för cheerleading både som idrott och som tävlingssport 
via gemensamma ansträngningar och även ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. På så sätt 
vinner vi alla fördelar i utveckling och nivå. 

 

7.1. Rapport från året  
 

IU administration 

IU har fortsatt jobba med internationella strategin och bevakat den internationella utvecklingen, 
framför allt i och med pandemins efterverkningar. IU har arrangerat en digital nordisk träff i februari.  

SCFs arbete med Trygg Idrott har lett till att vi har fått förfrågan om att föreläsa på europeisk nivå 
om området. 

Möten  
IU har under året haft tre möten.  

SCF har representerats internationellt på ICUs årsmöte i Florida, USA, i april, där Katrin Chieux 
(FS samt IU) och Katarina Eriksson (GS) deltog. 
SCF har även representeras på ECUs årsmöte i Aten i juni, där Sofie Landén (kansli) samt Daniel 
Lindgren (FS) deltog. 

SCF har även deltagit i flera nordiska, europeiska och internationella digitala möten. 

8. Tävlingskommittén 
 

Tävlingskommittén (TK) är förbundsstyrelsens verkställande organ i de frågor som rör tävlingar. 
TK ska utveckla och forma tävlingssportens definition, samt säkerställa att SCF:s 
mästerskapstävlingar genomförs på ett säkert sätt (både för tävlande och resultat).TK syfte är även 
att verka för att utveckla cheerleading till en säker tävlingssport inom Svenska 
Cheerleadingförbundet (SCF), Europeiska Cheerleadingförbundet (ECU, European Cheer Union), 
samt det internationella Cheerleadingförbundet (ICU, International Cheer Union). 
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8.1. Rapport från året 
 

TK Administration 
TK har under året fortsatt bevaka läget gällande Covid-19.  

TK har, förutom mästerskapstävling, arrangerat en Digital bedömning där medlemsföreningar fick 
domarbedömning på inspelade program. På digital bedömning delades även ett antal priser ut. 

 

Möten  
TK har under året haft tio möten.  

 

Mästerskapstävlingar 
Efter en lång pandemi kunde äntligen mästerskapstävlingar arrangeras likt förut. Samtliga 4 
distriktsmästerskap genomfördes med sessions, där tävlingen var uppdelade i 2/3 beroende på 
storlek.  

RM & SM arrangerades i maj månad då pandemin lugnat ner sig, så man kunde då arrangera 
tävlingen utan sessions.  

 

Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingsregler (TR) 
TK har under året uppdaterat och släppt uppdateringar i TB/TR.  

Domare 
TK har under året jobbat med utveckling av våra domare. 

 

9. Landslagsutskottet  
 

Landslagsutskottet (LU) är förbundsstyrelsens organ i de frågor som rör landslagsarbetet. LU är 
strategisk drivande av samtliga av SCF:s landslag samt utvecklingslandslag och ska stimulera 
tävlingsverksamhet internationellt genom landslagsverksamhet, skapa förebilder för andra 
cheerleaders och sprida kunskap i god träning inför tävling. 

 

9.1. Rapport från året 
 

LU Administration  
LU arbetade, tillsammans med förbundskapten, under våren med uppdateringar av 
Elitutvecklinsplanen där man tog fram och definierade flera effektmål för EUP. LU tillsammans 
med förbundskapten arbetade även med tillsättning av landslagstränare för säsongen 22/23. LU, 
förbundskapten TK och IU arbetade tillsammans fram en långvarig plan och vision för hur Sverige 
ska delta i fler tävlingsklasser på VM. LU såg även över landslagsprocesserna och föreslog en 
ändring gällande tillsättning av landslagstränare samt ett förslag på en tydligare kravprofil för 
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landslagstränare. LU gav även uppdrag till Generalsekreterare att tillsätta en förbundskapten på fyra 
år vilket sedan gjordes. 

 
Möten 
LU har genomfört två fysiska möten och två videomöten under våren där samtliga medlemmar var 
närvarande samt Förbundskapten Karolina Olovsson. 

 

Årets landslag 
SCF har under våren haft fyra landslag; damlandslaget för juniorer, damlandslaget, mixlandslaget 
och pomlandslaget. Under januari hölls det ett landslagsläger i Kolsva där det var planerat att 
Juniorlandslaget, Mixlandslaget och Damlandslaget skulle träna tillsammans men pga tillfälliga 
coronarestriktioner fick inte juniorlandslaget delta. I april åkte alla våra fyra landslag till VM, 
pomlandslaget slutade 11 av 14 lag, damlandslaget slutade 4 av 10 lag, mixlandslaget slutade 8 av 8 
lag och juniorlandslaget slutade 3 av 4 lag. 

Under våren tillsattes sedan nya landslagstränare för säsongen 22/23 till juniorlandslaget, 
damlandslaget, mixlandslaget och pomlandslaget. Samtliga tränare samlades för en gemensam träff 
tillsammans med Förbundskapten i september. 
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10.  Informationskommittén 
 

Informationskommittén (IK) är förbundsstyrelsens organ i de frågor som rör information och 
kommunikation. Informationskommitténs uppdrag är att arbeta med information om cheerleading. 
Detta innebär att sprida information till och från medlemsföreningar, förbundet, media och andra som 
kan tänkas vara intresserade av sådan information. 

 
10.1. Rapport från året 
 
FS har under året tagit beslut om att avveckla Informations kommittén då SCF numera har anställd 
personal som täcker hela behovet.  

 

11. Bedömningskommittén 
 

Bedömningskommittén (BK) är förbundsstyrelsens organ i de frågor som rör domare och bedömning. 
Syfte Bedömningskommitténs (BK) syfte är att säkerställa att svensk bedömning bidrar till att 
utveckla svensk cheerleading på ett säkert sätt och i enlighet med SCFs strategi. BK ska även 
säkerställa att svensk bedömning går i linje med riktlinjer för internationell bedömning. Därutöver 
ska BK arbeta för vidareutveckling och resursförsörjning av SCFs domarkår. Åligganden BK har 
ansvar för att: säkerställa att lista på godkända licensierade domare upprättas tillsammans med UK 
säkerställa att licensiering, klassificering och lämplighetskoll av domare utförs säkerställa att 
licensierade domare vidareutbildas säkerställa att domare tillsätts på nationella tävlingar säkerställa 
att domare som dömer internationella tävlingar godkänns säkerställa att nivån på svenska 
mästerskapstävlingar utvärderas och delges TK och UK bevaka den internationella utvecklingen 
kring bedömning och att Sverige går i linje med detta arbeta för ökad representation av domare på 
internationella tävlingar samt i internationella kommittéer stötta i strategisk utveckling av svenska 
landslag. 

 

11.1. Rapport från året 
 

BK konstituerades i oktober och har haft ett första möte.  
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12. Resultat 
 
12.1. Internationellt 
 

Världsmästerskapen 2022  

 Damlandslaget i Senior Cheer Premier – 4:e plats  
 Mixade landslaget i Senior Cheer Mixed Premier – 8:e plats  
 Landslaget i Pom Freestyle Senior – 11:e plats 

 

Junior-världsmästerskapen 2022  

 Junior-damlandslaget i Cheer Junior Elite – 3:e plats   

 

Europamästerskapen 2022 

 Senior Coed Premier L6 (Twisters Cheer Elite Senior Steel) – 8:e plats 

 

Klubb-VM 2022 

 L6 International Global (Twisters Cheer Elite Senior Black) – 11:e plats 
 L7 International Open All Girl (Gothenburg Cheer One Wildcats) – 7:e plats 
 Open Pom (Julle United Dansförening Julle Allstars) – 15:e plats 

 

12.2. Nationellt 
 

SM 2022 
 
Svenska mästare Pom Freestyle Junior: Julle United, Smallstars, Hudiksvall 

Svenska mästare Junior Allgirl Elite: Gothenburg Cheer One, Bobcats, Göteborg 

Svenska mästare Junior Mixed Elite: Inga deltagande lag. 

Svenska mästare Pom Freestyle Senior: Julle United, Allstars, Hudiksvall 

Svenska mästare Senior Cheer Premier: Gothenburg Cheer One, Wildcats, Göteborg 

Svenska mästare Senior Mixed Premier: Twisters Cheer Elite, Senior Steel 
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Förbundsstyrelsen samt Generalsekreterare Katarina Eriksson 2022. Linus Idermark saknas på bild.  
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