
 

Verksamheten har en tydlig plats i föreningens organisation  

Vi har ett mål för verksamhetens inflytande i föreningen 

Informationen är anpassad för målgruppen

LATHUND UPPSTART
IDROTT FÖR ÄLDRE

Information

Syfte & Mål

Vi har ett styrelsebeslut om uppstart av ny verksamhet

Vi har en rimlig kort & långsiktig målbild för verksamheten

Vi har information om verksamheten på vår hemsida & sociala medier

Vi skickar ut information i kanaler som är anpassade för målgruppen

Vi har ett tydligt syfte med varför föreningen vill starta verksamheten

Vi har pratat om inkludering i föreningens övriga verksamhet

Kontakt med RF SISU & ert distrikt gällande stöd kring verksamheten



Rekrytering - Tips på platser där du kan nå målgruppen

- Lokala SPF-föreningar
- Lokala PRO
- Utskick via kommunens äldreförvaltning
- Träffpunkter
- Dagverksamhet
- Lokala Boulegrupper
- Stavgångsgrupper
- Kommunens hemsida under AKTUELLT
- Kommunens folkhälsoansvarige
- Kyrkan
- Föreningsverksamhet
- Gym. 

Det är viktigt att erbjuda ett billigt medlemskap då många äldre har en
ansträngd ekonomi. Nedan kommer tips på hur ni skulle kunna finansiera
satsningen. 

- Kommunala bidrag
- RF/SISU distrikt
- Privata fonder (tipssidor)
- Privata stiftelser (tipssidor)
- Lokala finansiärer (företag)
- Lokala sponsorer (fika, kläder, material etc)
- Kyrkan
- Lokala bidrag

Ekonomi



Vart kan vi hålla till?
- Parker
- Ängar
- Badplatser
- Idrottshallar
- Skolor
- Träffpunkter
- Bouleplaner
- Dagverksamhet
- Särskilt boende
- Äldreboende

- Cheerleading
- Dans 
- Styrkeövningar
- Koreografi
- Promenader
- Stavgång
- Cirkelträning
- Tabata
- Klassisk gymnastik

Vad kan vi göra?

LATHUND TRÄNING
IDROTT FÖR ÄLDRE

Cheerleading är något nytt för de allra flesta och vi vill därför inte skrämma bort
deltagarna. Genom att berätta om cheerleading, vår historia & nutid kan vi få

målgruppen att förstå hur rolig vår idrott faktiskt är. Det viktigaste är att få dem
att våga & framför allt ha roligt! Nedan följer lite tips & information som kan vara

nyttig när vi håller cheerleadingträningar för äldre (65+)

 
- Fokus på det sociala. För målgruppen är detta otroligt viktigt & för vissa avgörande.

Avsluta alltid passet med en social stund i form av fika eller annat. 
 

- Välj rätt material. Detta är individuellt men några förslag på redskap/material 
är Konor/band att markera ut platser med, Måttband, Högtalare, Pom pom.

 
- Involvera målgruppen i föreningen. Detta är en målgrupp med stort engagemang

och mycket tid, ge dem uppdrag i er förening för att skapa samhörighet. 
 

- Synliggör aktiviteten. Med hjälp av beachflaggor gör ni er synliga under aktiviteten
och kan på så sätt få in fler deltagare. 

 
- Sociala medier. Dela på sociala medier för att synliggöra aktiviteten 

Tagga @svenskacheerleadingforbundet @riksidrottsforbundet #cheeräldre
#svenskcheerleading #svenskidrott #swedencheer 

 


