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Ordförande har ordet 
 

Under 2021 har SCF arbetat med många projekt, exempelvis Trygg Idrott och Idrott 

för Äldre, Jämställdhet, med flera. Vi har haft ordförande- samt nätverksträffar digitalt 

för att säkerställa att alla föreningar vet vad som pågår. Allt detta har vi gjort samtidigt 

som vi haft en Pandemi som dessutom verkar hålla i sig. Vi var alla förhoppningsfulla 

under hösten att nu skulle Pandemin försvinna i och med att vaccineringen var 

påbörjad. Vi har tyvärr inte kunnat genomföra våra tävlingar såsom vi hade velat men 

har lärt oss om digital bedömning. 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 haft arbetshelger gemensamt med våra utskott och sett över hur vår verksamhet 

förändras genom vidareutvecklingen av SCF genom inträdet i RF. Vi fortsätter att 

driva framåt inom Sverige, och har även fått stöd av RF för att samarbeta och påverka 

internationellt. Vi har haft nöjet att få uppleva IOKs permanenta erkännande av vår 

idrott.  

 

Så mycket verksamhet trots en rådande pandemi! Vi är i dag en väl etablerad idrott. 

 

 

Anders Bruhn 

Ordförande 
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1. Organisation 
 

Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) är nationellt medlem i Riksidrottsförbundet 

(RF). SCF är även medlem i de internationella organen lnternational 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 
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1.1. Medlemmar 
 

 

 

Totalt antal licensierade medlemmar:  Totalt antal medlemsföreningar 

7 843    57st 

Varav 

Totalt antal individuellt licensierade:  

4 294 
Totalt antal licensierade i grupp: 

3 549 
 

Antal aktiva i idrotten cheerleading: 

14 994 
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S Ö D R A M E L L E R S T A S T O C K H O L M N O R R A T O T A L T

ANTAL MEDLEMSFÖRENINGAR

2018 2019 2020 2021

Distrikt 2018 2019 2020 2021  

Södra 19 19 20 20  

Mellersta 16 14 12 15  

Stockholm 9 9 12 12  

Norra 11 11 14 10  

Totalt 55 53 58 57  

Medlemmar Medlemsföreningar 
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1.2. Förbundsstyrelsen 
 

 Ordförande 

Bianca Fagerström, Stockholm Ledamot 

Lotta Eckerud, Stockholm Ledamot 

Yvonne Ingemansson, Köping Ledamot 

Katrin Chieux, Spånga Ledamot 

Patric Schelin, Nyköping Ledamot 

Ruben Schultz, Värnamo Ledamot 

Linus Idermark, Göteborg Ledamot 

Christina Lindberg, Skellefteå Ledamot 

 

1.3. Revisorer 
 

Nicklas Widlund YW Revision, Sala Revisor 

Anders Pärhagen, Stockholm Revisorssuppleant 

 

1.4. Valberedning 

 

Erika Wärme Sammankallande 

Mariann Syvertsson Ledamot 

Christian Berntsson Ledamot 

 

1.5. Valsamordningsgrupp 

 

Emma Glaas Ledamot (Sammankallande) 

Helena Gålnander Ledamot 
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1.6. Kommittéer och utskott 
 

Tävlingskommitténs medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningskommitténs 

medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Felicia 

Rönnkvist, 

Boden 

Ordförande 

Rebecca 

Dahlqvist, Lund 

Ledamot 

Cecilia 

Kvanman, 

Hudiksvall 

Ledamot 

Josephine 

Nyman-Richt, 

Malmö 

Ledamot 

Elin Weikert, 

Malmö 

Ledamot 

 

Ylwa Edberg, 

Kolsva 

Ordförande 

Erika Lahtela, 

Stockholm 

Ledamot 

Inez Rehn, 

Stockholm 

Ledamot 

Sofie Jonsson 

senare Landén, 

Malmö till aug 

Ledamot 
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Internationella utskottets medlemmar 

Katrin Chieux, 

Stockholm 

Ordförande 

Jennica Fröjd, 

Hudiksvall 

Ledamot 

Katarina 

Eriksson, Köping, 

till aug 

Ledamot 

Sofie Jonsson, 

senare Landén, 

Malmö 

Ledamot 

Christina 

Jarlegren, 

Göteborg 

Ledamot 

 

 

Landslagsutskottets medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isabella 

Bergvik, 

Stockholm 

Ordförande  

Alexander 

Skripcevski, 

Stockholm 

Ledamot 

Sofia Hartell, 

Stockholm 

Ledamot 

Cecilia Jennstig                Ledamot 

         Stockholm 
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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 

2021-02-20 Konstituerande 

2021-04-10 Digitalt möte 

2021-05-20 Digitalt möte 

2021-06-07 Digitalt möte 

2021-08-15 Fysiskt möte 

2021-08-26 Fysiskt möte 

2021-10-17 Fysiskt möte 

2022-01-16 Hybridmöte 
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Närvarosummering Grönt=Närvarande 

 Datum 20/2 10/4 20/5 7/6 15/8 26/8 17/10 16/1 

Anders Bruhn  X X X X X X X X 

Lotta Eckerud  X X X X X X X X 

Christina Lindberg  X X X X X X X X 

Yvonne Ingemansson   X X X X X X  

Katrin Chieux  X X X X X X X  

Patric Schelin  X X X X X X X X 

Ruben Schultz  X   X X X X X 

Linus Idermark  X X X X X X X X 

Bianca Fagerström  X X X X X X X X 

 

2.3. Förbundsrepresentation 
 

Våren 2021 var SCF representerade av Anders Bruhn, Katrin Chieux och Katarina 

Eriksson vid vårt allra första Riksidrottsmöte. Förbundsstyrelsen genomförde ett 

omfattande arbete under våren för att vara insatta i de ärenden som togs upp.  

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.  

Då pandemin har förhindrat internationella utbyten, har den internationella 

representationen varit på det fåtal digitala möten som hålls. 
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3. Inriktning cheerleading 
 

3.1. Elit 

Inriktning 

Målet för elitverksamheten (landslagen) är att utveckla verksamheten för att bibehålla 

och stärka vår konkurrenskraft på internationell nivå. Målen för respektive 

landslagskategori: 

 

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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Aktiviteter under året 

Under året har en kartläggning påbörjats av vilka trösklar som finns för att fler 

föreningar och utövare ska ta steget upp på högsta elitnivå. Vidare har vi startat upp 

Utvecklingslandslaget med mål att förbereda individer både mentalt och fysiskt för 

träning och tävling på landslagsnivå. Efter att medlemmarna 

i Utvecklingslandslaget har genomgått utvecklingsprogrammet, vilket innefattar 30 

aktiva per år, kommer det därmed finnas fler potentiella landslagsaktiva som är väl 

förberedda för att träna och tävla på elitnivå. I september tillsattes även tränare för 

Utvecklingslandslaget på nytt samt medlemmar togs ut för en ny säsong.  

Det har under årets allokerats mycket resurser till att för samtliga landslag 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 2022, det 

första på plats sedan våren 2019.  
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3.2. Barn och Ungdom  
 

Inriktning 

Anpassa verksamheten sett till medlemskapet i RF. Detta genom att fokusera på att se 

över anvisningar för barn och ungdomsidrott samt arbeta förberedande utifrån 

kommande projektstöd barn och ungdom.  
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Aktiviteter under året 

Vi har under året gjort ett flertal kompetenshöjande insatser där vi bland annat har 

deltagit i nätverk för barn och ungdom samt deltagit på RF:s barn och 

ungdomskonferens. Vi har även börjat se över anvisningar för barn och ungdomsidrott 

från RF och kopplat dessa till vår verksamhet bland annat i projektet Översyn 

utbildningssystem likväl som i projektet Trygg Idrott. Under året har vi utöver det, 

förberedande arbetet med projektstöd, även delat ut projektstöd under hösten inom 

barn och ungdomsverksamhet. 
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3.3. Vuxen 
 

Inriktning 

Förbund och föreningar erbjuder en attraktiv och relevant cheerverksamhet som känns 

naturlig för vuxna utövare. 

Aktiviteter under året 

Vi har under året startat ett forum för Vuxen cheerleading där vi genomför digitala 

träffar. Syftet har varit att kunna diskutera svårigheter, utmaningar och 

utvecklingsområden kopplat till målgruppen. Via träffarna har vi kunnat samla in 

tankar ifrån våra föreningar om hur vi kan få vuxencheer att ta en större plats inom vår 

idrott och få fler i rörelse. Vi har genomgått interna utbildningar och stärkt vår 

kompetens. Under året har vi vuxit enormt inom målgruppen.  

3.4. Para 
 

Inriktning 

Paracheer ska finnas i alla delar av landet och det ska vara enkelt för föreningar att 

bedriva paracheer i sin verksamhet.  

Inom förbundet ska det finnas erfarenhet, kunskap och struktur för att hjälpa de 

föreningar som vill bedriva paracheer.  

Aktiviteter under året 

Vi har under året startat Forum för PARA där vi genomför digitala träffar. Detta är till 

för att diskutera vilket stöd våra föreningar behöver och vilka utmaningar som finns 

kopplat till målgruppen. Vi har även haft föreningar som fått dela med sig av sin resa 

och framgång inom paracheer. Vi har tillsammans med stöd ifrån RF jobbat fram 

material som skall underlätta arbetet kring uppstart av paraverksamhet samt genomgått 

utbildningar via SISU för att stärka vår kunskap internt kopplat till målgruppen.  
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3.5. Äldre 
 

Inriktning 

Våra föreningar ska kunna erbjuda en attraktiv och relevant cheerverksamhet som känns 

naturlig för äldre utövare.  

 

Aktiviteter under året 

Under 2021 genomförde vi ett projekt för att ta fram ett koncept för äldre inom 

cheerleading. Målgruppen är ny för oss, och många spännande lärdomar har dragits av 

projektet.  

Konceptet ger möjlighet att införa anpassade träningsformer för äldre och implementera 

i föreningarnas verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. Verksamhetsinriktning 
 

4.1. Inriktning 
Vi kommer att fortsatt anpassa oss till de nya förhållanden det innebär att vara ett SF 

inom RF inklusive strategi, organisation och arbetssätt.  

 

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. De projekt som vi genomför, genomförs i linje 

med RFs projektsammanhållande åtgärder, med goda resultat. Se detaljerade rapporter 

nedan. 
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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 projektet gjort en projektdefinition med mål, tidsplan, 

leverabler, styrgrupp etc. Projekt som pågått under året är följande: 

 
 

Projekt   Projektledare Status 
Projekt delfinansierade av RF 

Trygg Idrott -  

skapa en trygg idrottsmiljö Kansli  2-års projekt - Pågående 

 

Jämställdhet   Kansli  2-års projekt - Pågående 

 

SF-insats   Kansli  2-års projekt – Klart 

 

Idrott för äldre  Susanna Almström 2-års projekt – Klart 

 

Cheerleading i skolan  Kansli  Pågående 

 

Projekt helfinansierade av SCF 

Idéprogram fas 3  Kansli  Ej påbörjat 

 

Översyn utbildningsystem Johanna Karlsson Pågående 

 

Utvecklingslandslag  Johanna Karlsson Klart 

 

Landslagsutskottet fas 2  Kansli  Klart 

 

DF – utredning av förutsättningar  

och arbetssätt  Martin Olsson Klart 
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Digital bedömningsutveckling Isabella Berglund Klart 

 

Projektstöd Barn & Ungdom Kansli  Klart 

 

Hederstecken  Kansli  Klart 

 

Marknadsföring sociala medier Ida-Maria Lehto Förlängt 

 

Active Cheer fas 2 Felicia Rönnkvist Pågående 

Rebecca Zetterlund 
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5.1. Trygg Idrott 
 

Projektet syftar till att kunna erbjuda trygg cheerleading för alla oavsett om det handlar 

om barn, ungdomar eller vuxna.  Det påbörjades under 2019 och fortlöpt från år 2020 

med delfinansiering av RF till och med slutet av år 2021. 

SCF har tagit fram rutiner för hantering av belastningsregisterutdrag inom SCF, samt 

genomfört kontroll inom kansli, FS samt samtliga instanser, och övriga knutna till 

SCF:s verksamhet dvs domare och utbildare. Under 2021 har vi arbetat med att ta fram 

rutiner och instruktioner för det reaktiva arbetet inom trygg idrott.  

Vi har även påmint våra medlemsföreningar om hanteringen, och följer upp detta i den 

årliga föreningsrapporten. Under 2021 har hanteringen av belastningsregisterutdrag 

hos våra medlemsföreningar kontrollerats och följts upp vid behov. 

Under Cheerforum 2019 samt 2020 hölls flera workshops på temat. Information om 

trygg idrott och vägledning för att arbete med det i förening har kontinuerligt gått ut 

till medlemsföreningar via Cheerinfo och hemsida. Ämnet är också berört i den SF-

specifika insats som genomförs med alla RF/SISU:s distrikt. Medlemsföreningarnas 

behov av fortsatt utveckling kommer att speglas i resultatet ifrån SF-insatsen, samt i 

svaren på föreningsrapporten.  

SCF har även varit delaktiga i flertalet nätverksträffar för trygg idrott med RF och 

övriga förbund. Under 2021 har även en ny roll tillkommit på förbundet, Barn och 

Ungdomsansvarig, med ansvar att SCF även framåt fortsätter sitt arbete med trygg 

idrottsmiljö.  

Under hösten 2021 har vi genomfört workshops med det mixade landslaget med fokus 

på säkra och trygga utvecklingsmiljöer.  

 

5.2. 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 har under året arbetat kompetenshöjande inom SCFs organisation, en insats 

som inleddes under 2021. Därutöver har en kartläggning av medlemsföreningarnas 

jämställdhetsarbete genomförts i samband med årsrapporten, och information om 

möjligheter till sådant arbete delgetts.  
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Efter att kartläggning av representation, och förändring av stadgar genomfördes under 

projektets första år, ägnades hösten 2021 åt kartläggning av normer med hjälp av Sara 

Wiggberg som extern projektledare. 2022 kommer vi att fokusera på att ta fram 

principer för fortsatt arbete inom jämställdhet utifrån strategi och handlingsplan. 

 

5.3. SF-insats 
 

Projektet syftar till att bidra till föreningarnas utveckling av barn- och ungdomsidrott i 

linje med strategi 2025 samt att bida till en djupare förståelse för vilka förväntningar 

och möjlighet som finns för en förening inom RF-SISU. Projektet skulle också bidra 

till en kunskapsinhämtning för SCFs strategiska plan genom nulägesanalyser från 

föreningarna. Projektet ska under 2021 fullfölja träffarna mellan RF/SISU distriktet 

och SCFs medlemsföreningar.  

Projektet har under året fortsatt att upprättat kontakt mellan föreningarna och RF-SISU 

distrikten och genomfört utbildningsträffar med RF-SISU konsulenterna samt Barn- 

och ungdomsansvariga i distrikten. Vi har under perioden fullföljt registreringen av 

kontaktperson för varje förening. 

Det har också gjorts en sammanställning av de inkomna nulägesanalyser där tydliga 

trender kring utmaningar, möjligheter, styrkor och svagheter redovisats vilket 

resulterat i generella trender kring vilka utvecklingsresor våra föreningar står inför. 

Det har också gett en fördjupad insikt för oss som förbund vart vi behöver stötta och 

finnas för våra föreningar. Generella trender är bla hur vi kan få in fler manliga 

utövare, problematik med hall och träningstider, övergripande demokratiska frågor 

kring hur man bedriver förening, oftast med en informell grupp av ledare som ej tillhör 

styrelsen och många föreningar har mest aktiva inom tävlingsverksamheten vilket 

innebär att breddverksamheten ej har lika hög status. 

Avslutningsvis har en slutrapport med sammanställning med de generella trenderna 

skickats till alla RF-SISU konsulenter. Planering för fortsatta insatser har också inletts 

med nulägesanalyserna sammanställning som underlag. 

 

5.4. Idrott för äldre 

 

Projektet syftar till att kartlägga om vi har någon aktivitet för äldre ibland befintliga 

föreningar, samt att identifiera trösklar för äldre att börja med cheerleading. Vi vill 

uppnå en genomgripande förståelse för hur äldre kan ingå i vår idrott, hur cheerleading 

kan fungera för äldre för att även äldre ska finna glädje inom cheerleading. Långsiktigt 

är målet att introducera former inom cheerleading anpassade för målgruppen, samt 

även stöd till ledare för åldersgruppen. 
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Under 2020 genomförde SCF en kartläggning med stöd ifrån RF, och ansökte om samt 

planerade för ett pilotprojekt under 2021. Denna pilot genomfördes med extern 

projektledare och deltagande pilotföreningar. Under hösten införlivades erfarenheterna 

i löpande verksamhet, där konceptet nu har mallar för bland annat uppstart, rekrytering 

och träning. 

 

5.5. 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. I den inledande fasen har projektet utvecklat material som inspirerar, ökar 

rörelseförståelsen och enkelt kan användas inom ramen för skolan och i 

föreningsidrotten.  

Syftet är att barn och ungdomar själva ska bli inspirerade att prova på. Hösten 2021 

har ägnats åt framtagande av material riktat mot skolan. Under 2022 fortsätter arbetet 

med projektet och utöver att det färdiga materialet ska presenteras i början av januari, 

kommer fortsatta aktiviteter ske för att barn i skolmiljö ska få möjligheten att ta del av 

vår idrott. 

 

5.6. Idéprogram fas 3 
 

Årsmötet 2018 beslutade om att ta fram ett idéprogram för cheerleading. Projektet 

syftar till att ta fram ett idéprogram för cheerleading. Idéprogrammet ska kommunicera 

en grundsyn på hur vi vill se cheerleading i Sverige och åskådliggöra utvecklingen 

framåt. Syftet är att ha en stabil grund för allt framtida arbete och få en säker 

förankring för de beslut som ska tas. 

Nästa steg är att vidare utveckla verksamhetsområden och formulera mål för 

Idéprogrammet Cheerleading Vill. På grund av resursbrist och svårigheter att arbeta 

med idéprogrammet under pandemi och knappa möjligheter att ses, har projektet varit 

vilande under 2022. 

 

5.7. Översyn utbildningsystem 
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Syftet med projektet är att se över, säkerställa kvalitet och utveckla innehållet i de 

utbildningar som finns idag. Utöver detta även finna digitala lösningar och 

komplement till den utbildningsportfölj som finns idag. Projektet ska vidare skapa en 

större utbud av utbildningar såväl digitalt som fysiskt.  

Projektet har som mål att skapa ett kvalitetssäkrat utbildningssystem under året. 

Ytterligare ska nivån på digitalt genomförande höjas. 

Under året har innehållet i den framtida utbildningsstrukturen vidare utvecklats, med 

bland annat ett säkerställande av alla delar i Förbundsutvecklingsplanen. Revidering 

och uppdatering av det befintliga utbildningsmaterialet har genomförts. Fokus har 

legat på en röd tråd mellan alla utbildningar och att den grafiska profilen ska vara 

genomgående alla utbildningar. För att säkerställa innehållet, har även manusskrivning 

påbörjat. Kartläggning kring utbildningssystem har fortsatt med tät kontakt med både 

SISU och idrottens utbildningsplattform för att se över hur de kan möta vår 

kravspecifikation kopplat till utbildningssystem. 

 

5.8. Utvecklingslandslag 

 

Syftet med projektet var att planera för och genomföra ett förberedande landslag under 

2020/2021 för att bidra till landslagsverksamhetens mål att bibehålla och stärka vår 

konkurrenskraft på internationell nivå. Den förberedande landslagsverksamheten ska 

därutöver fungera som en utbildningsstruktur för att fler ska nå elitnivå. Projektet 

innefattar en förstudie med informationssamling och samtal med andra idrotter.  
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Vi har under 2021 planerat och genomfört Utvecklingslandslaget som är ett 

förberedande landslag som ska bidra till att stärka vår konkurrenskraft på internationell 

nivå. Laget bestod av 28 aktiva ifrån flera olika delar av landet. Under tre 

träningshelger & ca fem digitala föreläsningar förbereddes de aktiva både fysiskt och 

mentalt för att kunna representera Sverige i något av våra landslag. Utfallet blev 

mycket bra och efter utförd ”säsong” inkom fina utvärderingar ifrån de som deltagit i 

projektet. Flera av de aktiva sökte och kom in i något av våra landslag under säsongen 

2021-2022 vilket visar på ett lyckat projekt. 

 

5.9. DF – utredning av förutsättningar och arbetssätt 

 

Projektets syfte var att utreda SCF:s förhållande till RF/SISUs distrikt, och utreda 

vilka möjligheter till stöd för vår idrott som finns på distriktsnivå. Projektet skulle 

vidare hitta och ansöka stöd och bidrag ifrån landets alla distriktsförbund, utreda hur vi 

kan nyttja de stöd som finns till vår idrotts föreningsverksamhet; som SF eller direkt 

till föreningar, och skapa en kompetensbas för hur vi ansöker om olika stöd för SF och 

IF. Utredningen avslutades i mars, och har inte gett en klar bild, men bidragit till ökad 

kännedom om området. Den tjänst som tillsattes under hösten 2021 har ett speciellt 

ansvar för området och agerar kontaktyta emot distriktens SF-ansvariga. 

 

5.10. Digital bedömningsutveckling 
 

Syftet med projektet var att genomföra en form av kompetensutveckling för vår idrott, 

oavsett inställda tävlingar på grund av pandemin. Projektet genomfördes med en 

anställd projektledare under första halvåret 2021. 

Konceptet för digital bedömning togs fram och genomfördes. Detta inkluderade att 

administrera anmälningar, budget, informationsutskick, filmerna samt 

bedömningsprotokollen. Vidare innefattade projektet arbete med Follow-me i 

utvecklingen av ny kanal för Digital bedömning samt arbete med sponsorer och deras 

exponering under eventet. Slutligen innefattade projektet arbete med priser och sociala 

medier. Projektet summeras som väldigt lyckat med god input från föreningar och från 

domarna. Syftet med att ge föreningarna något att träna och se fram emot samt att ge 

mer omfattande feedback och kompetensutveckling uppfylldes med gott resultat. 

Projektet medförde även att den tekniska bedömningskompetensen hos SCF:s 

domarkår säkerställdes under pandemin. 

En extra poäng av projektet är att sponsringsmallar för avtal, mejlkontakt och 

rapportering togs fram. Lärdomar från samarbetet med Tillsammans i rörelse användes 

för utformningen av samarbetet med Power Nation Cheer som sponsor för Digital 
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bedömning. Samarbetet fungerade till största delen bra och gav goda insikter i vilka 

erbjudanden som är nyttiga för SCF erbjuda vidare. 

 

5.11. Projektstöd Barn & Ungdom 
 

Från och med år 2022 fick SCF för första gången förtroendet att dela ut projektstöd till 

medlemsföreningar inom barn och ungdomsverksamheten. Syftet med projektet var att 

under år 2021 utreda strategi för inriktningen av projektmedel samt rutiner för ansökan 

och återrapportering. 

SCF har under året deltagit på flertal träffar gällande projektstöd barn och ungdom. 

Träffarna har gett en kompetenshöjning avseende strategisk inriktning av projektstöd, 

men även avseende rutiner och processer för projektstöd, Under året har vi arbetat med 

framtagning av process för inriktning av projektstöd, samt rutiner för ansökan samt 

återrapportering. 

Under 2021 fick SCF, i motsats till tidigare information, medel att dela ut för 

projektstöd barn och ungdom. Totalt delades 168 000 kr ut fördelat till 28 

medlemsföreningar. 

 

5.12. Hederstecken 
 

Riksidrottsförbundet delar varje RIM ut hederstecken till personer som under lång tid 

varit verksam inom förbundet och gjort ett förtjänstfullt arbete. Även de flesta av 

Riksidrottsförbundet medlemsförbund använder någon form av hederstecken för att 

hedra de personer i sitt förbund eller i sina underliggande föreningar som har varit 

betydande för sporten. SCF ville också hedra de som gjort betydande insatser inom vår 

idrott. Projektet syftade till att ta fram en struktur för att utge hedersomnämnanden 

inom vår idrott.  

Efter kartläggning och studier av ett antal andra förbunds regler för utdelning av 

hederstecken och vilken form av tecken som utdelades i de olika fallen, beslutade 

Förbundsstyrelsen våren 2021 om en struktur för hederstecken inom SCF. 

 

5.13. Marknadsföring sociala medier 
 

Syftet med projektet var att bygga Svenska Cheerleadingförbundets närvaro i sociala 

medier. SCF:s kanaler ska användas för information om idrotten samt synliggöra 

sponsorer. 
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Stort fokus har lagts på kanalen Instagram för att bättre nå ut till utövare i cheerleading 

och skapa engagemang för Svenska Cheerleadingförbundets arbete. Under året har det 

gjorts uppdateringar om bland annat paracheer, vuxencheer, SCF:s årsmöte, Digital 

bedömning, Cheerforum, RM/SM i cheerleading, Reboot Cheerleading, Active Cheer, 

digitala VM, landslag, trygg idrott, utbildningar och coronarestriktioner. Det har också 

genomförts ett återkommande quiz om regler i cheerleading på torsdagar. Quizet har 

fått fler och fler som deltar varje vecka och ligger stabilt på över 1 000 deltagare per 

vecka i skrivande stund. 

Tre sponsorer har visats upp på Instagram: Svenska Spel, Varsity och Power Nation 

Cheer. 

Svenska Cheerleadingförbundets Instagram har nästintill fördubblat antalet följare 

under året och avslutade året med att komma över 3 000 följare. Kontot når också ut 

till många som inte följer det – under de sista tre månaderna av 2021 nåddes nästan 5 

000 Instagram-konton som inte följer SCF. 

 

5.14. 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. Under de första månaderna av projektet har 

fokus legat på kartläggning av cheerleading i Sverige, att initiera kontakt med 

RF/SISU, skolor, föreningar och kommuner samt att sprida vetskap om projektet.  

Utbildningsplaner har tagits fram och mallar och material för uppstart, träningar och 

mejlutskick har arbetats fram för att, efter projektets slut, kunna hjälpa fler intresserade 

att starta upp och fortsätta öka förbundets breddverksamhet.  

Marknadsföring har skett via SCF hemsida och instagram, Active Cheer-facebooksida, 

lokala facebookgrupper samt via kommuner och föreningars egna medier. Under 

november intervjuades projektledare av Siljan News samt P4 Dalarna angående prova-

på tillfället i Rättvik. 

Svenska Cheerleadingförbundet har även, med hjälp av projektet, startat ett samarbete 

med SWE3 - specialidrottsförbundet för landhockey, flaggfotboll och amerikansk 

fotboll med planer på samkörning inom kort med fokus på att starta upp 

matchverksamhet för cheerleadinglag.  

I november och december har projektledarna varit i 13 orter runt om i Sverige och 

närmare 400 personer har testat på cheerleading via projektet. 
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6. Rapport från kommittéer 
 

 

6.1. Utbildningskommittén 
 

Utbildningskommittén (UK) är förbundsstyrelsens beslutande och verkställande organ 

i de frågor som rör utbildning. UKs syfte är att verka för att öka kompetens avseende 

cheerleading hos ledare, domare, spotter, tränare och aktiva samt för att utbilda 

idrottsaktiva och skolelever. 

 

6.1.1 Rapport från året 

 

UK administration 

UK har under året haft stort fokus på utveckling av den befintliga 

utbildningsstrukturen med projektledare för utvecklingsprojektet. Tillsammans med en 

extern processledare från RF har UK jobbat fram en ny framtida utbildningsstruktur. 

UK har fortsatt arbeta med digitalisering av utbildning och sett över de system som 

finns på marknaden. Utifrån dessa finns en kravspecifikation framtagen på digitala 

utbildningssystem. Vidare har UK lagt fram en utbildningsplan för året samt arbetat 
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med Förbundsutvecklingsplanen. Vi har påbörjat ett arbete med att kompetens stärka 

våra utbildningar genom RF-SISU:s grundutbildarutbildning, vilket är tänkt att 

fortsätta även under 2022.  

 

Möten 

UK har under våren haft tre protokollförda möten. 

 

Utbildningar 

Ledare 7 st totalt 225 deltagare 

Tränare: 7 st totalt 198 deltagare 

Tävlingstränare: 7 st totalt 130 deltagare 

Tävlingstränare utveckling: 2 st totalt 31 deltagare 

Voltutbildning: 6 st totalt 91 deltagare 

Domarutbildning: 2 st 38 deltagare 

Spotterutbildning: 0 st totalt 0 deltagare 

Active Cheer: 2 st totalt 13 deltagare 
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6.2. 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. 

6.2.1. Rapport från året  

 

IU administration 

IU har fortsatt jobba med internationella strategin och bevakat den internationella 

utvecklingen, framför allt i och med Corona. IU har arrangerat en digital nordisk träff i 

april.  

Ett gott nordiskt samarbete har vidare lett fram till att Finland önskat ha med SCF i 

Eramus projektet gällande Good Governance. 

 

Möten  

IU har under året haft 3 protokollförda möten. 
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6.3. Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén (TK) är förbundsstyrelsens beslutande och 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).  

6.3.1. Rapport från året  

 

TK Administration 

TK har under året fortsatt bevaka läget gällande Covid-19. Vidare har TK haft möten 

med medlemsföreningarna kring flytten av RM/SM till följd av pandemin. TK har 

även arrangerat en Digital bedömning där medlemsföreningarna fick domarbedömning 

på inspelade program där även ett antal priser delades ut. Elitutvecklingsplanen och 

Förbundsutvecklingsplanen har även arbetats med.  

Möten  

TK har under året haft åtta möten varav två extrainsatta. 

Mästerskapstävlingar 

Samtliga distriktsmästerskap ställdes in till följd av covid-19. I februari togs beslut om 

att flytta fram riksmästerskapen/svenska mästerskapen (RM/SM) till september. 

Mästerskapet tillät samtliga klasser, inklusive cheer level 1, paracheer och masters att 

delta utan krav på kval.  

Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingsregler (TR) 

TK har uppdaterat och släppt TB/TR där anpassningar gjorts till RF:s barn- och 

ungdomsanvisningar.  

Domare 

TK har under året jobbat med utveckling av våra domare samt genomfört domarforum.  
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6.4. 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. 

 

6.4.1. Rapport från året 

 

LU Administration  

LU arbetade, tillsammans med förbundskapten, under våren med uppdateringar av 

Elitutvecklingsplanen samt tillsättning av landslagstränarna för säsongen 21/22. 

Vidare har LU arbetat med interna informationsinsamlingsprojekt. Fokus med dessa 

var att ta fram underlag för arbete med rekrytering av manliga aktiva samt påbörja 

underlag för arbete med att få fler lag att delta i den högsta tävlingsklassen inom cheer 

(Cheer Premier).  

 

Möten 

LU har genomfört tre videomöten under våren samt ett fysiskt möte under hösten där 

samtliga medlemmar var närvarande samt Förbundskapten Karolina Olovsson. LU har 

även genomfört ett gemensamt möte med TK för att diskutera uppdateringar av 

Elitutvecklingsplanen.  
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 Årets landslag 

SCF har under våren haft tre landslag; damlandslaget för juniorer, damlandslaget och 

mixade landslaget. I februari undantogs landslagsaktiva från regeringens 

rekommendation om att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner 

och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas och har sedan dess kunnat träna. 

För damlandslaget och damlandslaget för juniorer har de kunnat träna i princip fullt ut 

i lagen. I mars meddelade International Cheer Union (ICU) att VM och JVM 2021 

skulle flyttas till att vara ett helt digitalt världsmästerskap i september. 

Landslagsutskottet beslutade att avsluta säsongen för det mixade landslaget och att 

damlandslaget samt damlandslaget för juniorer fortsatt skulle delta på ett digitalt VM.  

 

Under våren tillsattes landslagstränare för de nu fyra landslagen inför kommande 

säsong; damlandslaget för juniorer, damlandslaget, mixade landslaget samt landslaget i 

Pom Freestyle. Samtliga tränare samlades för en gemensam träff tillsammans med 

Förbundskapten i augusti.   
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Under det digitala VM:et i september hade Sverige inga starter, på grund av de 

svårigheter att genomföra samlad träning på högsta tekniska nivå under pandemin, 

kunde inte damlandslaget eller damlandslaget för juniorer ha möjligheten att ställa upp 

på digitalt VM 2021. 

 

I oktober genomfördes första fystesterna för det mixade landslaget under ledning av 

RF/SISU. Damlandslaget kommer även genomföra samma tester. Testerna ska bilda 

grund för framtida kravanalys. 

 

Säsongen 20/21 genomfördes första säsongen av utvecklingslandslaget och under 

sommaren 2021 tillsattes nya tränare för kommande säsong som startade i november.  
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6.5. 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. 

 

6.5.1. Rapport från året 

 

IK administration 

Informationskommittén var under året vilande.  

Möten 

Informationskommittén var under året vilande.  
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7. Resultat 
 

7.1. Internationellt 
 

Världsmästerskapen 2021 (digitalt) 

Damlandslaget i Senior Cheer Premier – Inget deltagande lag. 

Mixade landslaget i Senior Cheer Mixed Premier – Inget deltagande lag 

Landslaget i Pom Freestyle Senior – Inget deltagande lag 

Junior-världsmästerskapen 2021 (digitalt) 

Junior-damlandslaget i Cheer Junior Elite – Inget deltagande lag.  

Europamästerskapen 2021 – inställt till följd av covid-19 

Klubb-VM 2021 - inställt till följd av covid-19 

 

7.2. Nationellt 
 

SM 2021 

 

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, Lightningstars, Hudiksvall 

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

Svenska mästare Senior Mixed Premier: Inga deltagande lag 
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8. Årsredovisning 
 

Se bilaga Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2021 
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STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER 

 

 

 

Tillsammans för fler i rörelse 
Riksidrottsförbundet x Svenska spel 

 

Power Nation Cheer 

 

Varsity Brands Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


