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Svenska Cheerleadingförbundet 2023 
Till årsmötet överlämnas Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning som är 
framarbetad i samarbete med förbundets kommittéer och arbetsgrupper, och med input 
ifrån föreningar. Svenska Cheerleadingförbundets verksamhet ska utgå från vårt 
uppdrag och vision som förankrats med RF i förbundsutvecklingsplanen, FUP. Denna 
gäller för åren 2022 och 2023. Föreslagen inriktning är framtagen utifrån denna, samt 
de behov som identifierats som mest relevanta och prioriterade under denna fas i SCFs 
utveckling.  

Vår verksamhetsidé 
Tillsammans spränger vi gränser 

Cheerleading är en idrott som kännetecknas av uppmuntran, kreativitet och samarbete. 
Cheerleading uppmuntrar och peppar till att klara av mer än vad vi tror är möjligt. 
Cheerleading är kreativ, nyfiken och vill hela tiden utvecklas. I cheerleading är 
samarbete och gemenskap i centrum och cheerleading tar tillvara på de naturliga 
förutsättningarna för att vara inkluderande – här finns en plats för alla. 

Mission 
Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva cheerleadingverksamhet. 

Vision 
Alla kan utöva cheerleading på den nivå och inom den inriktning de själva vill 
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Värdegrund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är innovativa 

Vi vågar tänka i nya banor. Vi 
inspireras av varandra och låter andra 
ta inspiration av oss. 

 

 

 

Allas lika värde 

Alla är lika viktiga och vi välkomnar 
och lär av varandras olikheter. Vi 
uppskattar oss själva, varandra och 
andra. 

 

 

 

Trygghet och säkerhet 

Både på tränings/tävlingsgolvet och 
utanför. Vi tar ansvar för oss själva 
och varandra. Här är det rent spel 
som gäller. 
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Idrottens organisation 
 

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

SCF organisation 
 

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

 

 

 

Kansli 
 

Vårt kansli syftar till att, på förbundsstyrelsens uppdrag, stödja det löpande arbetet och 
den verksamhetsinriktning som årsmötet har tagit fram. 

Inträdet i RF ger förutsättningar, och ställer krav på oss att stabilisera vår verksamhet. 
Vårt kansli har varit i en expansiv fas för att möta de nya förutsättningarna och kraven. 
Idag omfattar kansliet 13 anställda personer varav åtta är tillsvidareanställda. Totalt 
innebär det nära åtta 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. 
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Kommittéer och utskott 
 

För att bedriva förbundets verksamhet ska förutom förbundsstyrelsen (FS) följande 
kommittéer och utskott finnas. 

• TK - Tävlingskommittén 

• BK – Bedömningskommittén 

UK - Utbildningskommittén 

• IU - Internationella utskottet 

• LU – Landslagsutskottet 

• JN – Juridiska nämnden 

 

Mästerskap och tävlingar  
 

SCF har rätt att anordna 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 Klubb-VM (anordnas av 
IASF). 
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Inriktning målgrupper cheerleading 
 

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. 
 
Planerade aktiviteter 
Vi avser att fördjupa och sammanställa den kartläggning vi har genomför med 
föreningar, för att hitta vilka prioriterade insatser vi kan möjliggöra i syfte att få fler 
utövare och föreningar på högsta elitnivå, samt att förbereda för framtida utveckling. 
Den utforskande förstudien gällande samarbeten på gymnasienivå, dvs NIU, kommer 
att slutföras och möjligheter för fler framtida samarbeten ska utforskas. 

Under kommande år kommer vi att delta i VM samt JVM. Vi ska även arbeta för att 
fler starter representerar Sverige på EM & JEM. 
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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. 

Planerade aktiviteter 
Under kommande år kommer SCF arbeta för att bredda barn och 
ungdomsverksamheten med främsta fokus på trygga & inkluderande idrottsmiljöer. 
Utöver detta kommer vi även arbeta för att ungdomar stannar längre inom vår idrott 
och att de ges möjlighet till delaktighet och demokratiskt inflytande. Vi kommer även 
att möjliggöra för fler att möta idrotten cheerleading genom både tillväxt och 
breddning. 

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. 

Planerade aktiviteter 
Under kommande år kommer SCF arbeta för att fler föreningar ska kunna ge möjlighet 
till målgruppen att träna Cheerleading, genom att först kartlägga målgruppens behov, 
och sedan hitta stödstrukturer för att vår idrott ska tillgodose dessa behov. SCF 
kommer även arbeta för att skapa Trygga & säkra idrottsmiljöer för målgruppens 
utövare, samt att vara en stödfunktion åt de föreningar som bedriver verksamhet för 
målgruppen. 

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. 
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Planerade aktiviteter 
Under kommande år kommer SCF arbeta för att fler föreningar ska kunna ge möjlighet 
till målgruppen att träna Cheerleading, genom att först kartlägga målgruppens behov, 
och sedan hitta stödstrukturer för att vår idrott ska tillgodose dessa behov. SCF 
kommer även arbeta för att vara en stödfunktion åt de föreningar som bedriver 
verksamhet för målgruppen.   
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Verksamhetsinriktning 
 

Vi kommer att fortsatt, med stabil grund i våra värderingar, arbeta med att 
tillgängliggöra cheerleading för fler i enlighet med vår vision och 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. 

Vi ska se över möjligheter till 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. 

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 har gjort de senaste åren, har kommittéernas 
roll att förändrats, och det operativa arbetet görs av anställda tjänstepersoner. Den nya 
organisationen ställer även krav på andra arbetssätt, vilka ska ses över för att 
säkerställa de nya formerna. 
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Projekt 
 

Förbundet planerar för att driva följande projekt under kommande verksamhetsperiod. 

Pågående projekt, delfinansierade av RF 

Cheerleading i skolan  Johanna Carlén Pågående 

Idrott för äldre  Elin Söderström Pågående 

Trygga och inkluderande  Johanna Carlén Pågående 
utvecklingsmiljöer –  
Seniorer i cheerleading 

Delaktighet och demokrati  
- Att brygga gapet  Mina Perisa  Pågående 

Internationellt utvecklingsarbete 

Good Goverance –  
God styrning av ECU   Sofie Landén  Pågående 

Internationell representation  Sofie Landén  Pågående 

 
Återstart 

Reboot Cheerleading  Kansli  Pågående 

Mot Premier  Lotta Strömberg  Pågående 

Paracheer   Elin Söderström Pågående 

Ytterligare projekt tillkommer inom återstarten. 
 

Pågående projekt, helfinansierade av SCF 

Marknadsföring sociala medier Ida-Maria Lehto Pågående 

Förstudie RIG/NIU   Josephine Nyman Richt  Pågående 

Inkludera killar   Mina Perisa  Pågående 
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Trygg Cheerleading  Mina Perisa  Pågående 

Nya projekt, helfinansierade av SCF 

• X 

Nya projekt, delfinansierade av RF 

• Kartläggning Hållbarhet 

• Kartläggning Vuxen 

• Cheerleading i skolan fas 3 
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Tävlingsresultat 
Målet för elitverksamheten (landslagen) är att utveckla verksamheten för att bibehålla 
och stärka vår konkurrenskraft på internationell nivå. Prestationsmålen för respektive 
landslagskategori, från Elitutvecklingsplanen, enligt nedan: 

 
Damlandslaget 

 
Fortsätta att bibehålla positionen på internationell nivå på kort sikt (vara stabil på 
medaljplats). På lång sikt är målet att ta ett VM-guld. 
  
Mixade landslaget 

 
På kort sikt ta sig till final (topp 10) på VM. På lång sikt kunna konkurrera i toppen 
internationellt. 
  
Landslaget i Pom Freestyle 

 
På kort sikt ta sig till final (topp 10) på VM. På lång sikt kunna konkurrera i toppen 
internationellt. 
 
Paracheer  
 

På lång sikt satsar vi på att vara representerade i Paracheer på internationella 
mästerskap. 

Masters (klass för aktiva över 30 år)  
 
På lång sikt satsar vi på att vara representerade i klassen Masters på internationella 
mästerskap. 
 
Därutöver avser SCF att delta på Junior VM i de klasser vi anser förbättrar 
ovanstående målsättningar. 
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Ekonomisk plan 
 

Som bilaga  


