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1 VERKSAMHETEN
1.1 SCF STRATEGI 2022–25
Ny syn på träning och tävling








Vi bidrar till utvecklingen av nya former för träning och tävling.
Vi bidrar till att cykelsporten i Sverige syns på alla nivåer och arenor med ökad tillgänglighet
och grenöverskridande aktiviteter.
Vi bedriver politiska frågor om cykelsportens särskilda villkor i hela landet
Vi ökar vårt fokus på Barn- och Ungdomscykling.
Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att vara en del av och samverka med
Vi skapar möjligheter till fler och enklare tävlingar.
Vi skapar möjligheter till fler och enklare motionslopp.

Den moderna föreningen engagerar






Vi bidrar i utvecklingen av den moderna cykelföreningen, där cyklisten har en självklar plats,
under ett livslångt idrottande.
Vi bidrar till att utveckla både den traditionella föreningen samt nya cykelnätverk som attraherar specifika målgrupper.
Vi skapar förutsättningar för ett växande föreningsliv med fler anslutna medlemmar till SCF:s
medlemsföreningar.
Vi bygger individuella relationer med anslutna medlemmar.
Vi ger ett ökat stöd till arrangörer, distrikt och föreningar.

Inkluderande idrott för alla


Vi erbjuder cyklister oavsett gren bästa möjliga stöd i deras satsning.



Vi har ambitionen att förbättra cyklisternas ekonomiska förutsättningar att satsa på idrotten.



Vi är en attraktiv idrott för nya utövare med olika etnisk bakgrund.



Vi arbetar aktivt med integrationsfrågor.



Vi utvecklar vårt koncept med lånecyklar till specifika målgrupper.



Vi hittar nya samarbetspartner för att öka inkludering av cykelsporten i hela det svenska
samhället.



Vi skapar ett ”pilotprojekt” i ett ”utanförskapsområde” för inkluderande cykelsport för alla.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott


Vi har jämställdhet bland styrelse/valberedning.



Vi arbetar för att skapa jämställdhet i styrelse och valberedning i våra distrikt.



Vi arbetar med att skapa jämställdhet mellan våra grenar och utövare.



Vi gör en översyn för att skapa jämställdhet bland våra kommittéer och nämnder.
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Ett starkt ledarskap


Vi professionaliserar kansliet, nämnder och kommittéer.



Vi skapar en ”Ledarakademi” för svenska cykelledares ökande professionalisering, med
utbyte av erfarenheter, bygga nätverk, utveckla/utbilda.



Vi skapar en mera effektiv organisering av våra distrikt med möjligheter till ökat stöd till dem.



Vi stärker de delar där vi arbetar med uttalade individer.

Vi vill skapa nya förutsättningar för cykelsporten


Vi skapar ett nytt utbildningsprogram med moderna och aktuella utbildningar och anställer
en uttalad utbildningsansvarig.



Vi vidareutvecklar SCF:s påbörjade digitalisering med en övergång arbetsmässigt till de delar
som kan ske digitalt.
Vi skapar ett nationellt cykelcentrum.
Vi ger aktivt stöd och bidrar till att fler cykelarenor skapas.
Vi ger ökat stöd till elitidrotten, Barn- och Ungdomsidrotten.
Vi har kopplat en svensk agent gentemot SCF att företräda cyklister.
Vi ökar vårt samarbete inom Nordic Cycling vad gäller samtliga grenar och åldrar.
Vi skapar fler internationella tävlingar i Sverige.
Vi skapar hållbara och långsiktiga intäktsmodeller/sponsring.
Vi är en starkare kraft inom svensk motionscykling.










1.2 Centrala aktiviteter
Svenska Cykelförbundet arbetar aktivt med att se över samtliga centrala kostnader för att optimera
den verksamhet som kan bedrivas i förbundets landslag och grengrupper för fortsatt utveckling av
cykelsporten. Under 2022 kommer vissa aktiviteter vara prioriterade centralt.














Digitaliseringen av förbundet ska fortsätta, med målsättning att vara fullt digitaliserat i slutet
av 2022. Information från tidigare hemsida ska flyttas till ny hemsida senast 2022-12-31.
Kommunikationsplan ska uppdateras, se även 4.
Kansliets lokalisering ska ses över och optimeras för framtiden.
Återstartsplan ska genomföras till nytta för distrikt, föreningar, arrangörer och cyklister.
Motionsfrågor ska fortsätta beredas och hanteras centralt.
Stöd till samtliga distrikt och föreningar med anledning av att Episerver, webbplattformen för
Idrottonline, stängs ner 2022-12-31. Episerver ska ersättas av ny webbplattform.
Utveckling av samverkan med övriga SF och RF.
Marknadsfrågor/rättighetsfrågor ska i större utsträckning ske via förbundets helägda bolag
Swecycling AB.
Fortsatt utveckling av UCI-regionen Nordic Cycling, med Sverige som en av de ledande medlemmarna.
Fortsatt utveckling av samtliga grengrupper.
Fortsatt arbete för fler internationella UCI-arrangemang i Sverige.
Fortsatt arbete för mer cykel i svensk tv.
Starta upp jämställdhetsarbete i förbundets samtliga kommittéer och nämnder.
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1.3 Återstartsplan 2022
Regeringen har tilldelat idrotten ett återstartsstöd i två omgångar som ska användas under 2021 och
2022 och användas i syfte att åter rekrytera och nyrekrytera medlemmar. Svenska Cykelförbundet
har använt en mindre del av återstartsstödet under 2021 och majoriteten av beloppet kommer att
användas under 2022. SCF:s återstartsplan har skickats in till Riksidrottsförbundet för godkännande
men innehåller följande huvudpunkter.
Totalt har Svenska Cykelförbundet erhållit 6,4 Mkr i återstartsstöd. Prioriterade satsningar inom
återstartsstödet:












Stöd till föreningar och distrikt, 1,560 Mkr, med fokus på barn och ungdomar.
Swecycling for Kids; 200 stycken prova på-paket.
Lägerverksamhet barn- och ungdomar.
Extra arrangörsstöd, utveckling av Sportstiming som anmälningssystem och resultatprogram.
Utbildning, ny utbildningsplattform, utveckling av kurser, kostnadsfria utbildningar.
Motion, ny lösning för motionärer 2022/2023.
Rörlig media, material för utlåning till föreningar, SCF streaming.
Materialinköp.
Grenspecifikt stöd.
Lånecyklar till föreningar.
Uppstart av ny gren, pumptrack.

2 ALLA GRENARNA INFÖR 2022
2.1 BANCYKEL
Satsningar till kommande säsong




Ambitionen är att få ut fler svenska cyklister på
internationella bancykeltävlingar, som UCI-tävlingen i
Schweiz i december 2021.
Dessutom tar vi sikte svenskt deltagande vid
mästerskap, framför allt EM (på bilden här invid värmer
Gustav Johansson upp inför deltagande på U23-EM i
Nederländerna hösten 2021).

Långsiktiga mål
Vi har två tydligt uttalade mål med bancyklingen i Sverige:
1. Få fler cyklister till grenen bancykel.
2. Svenskt deltagande vid OS 2024.
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2.2 BMX
Satsningar för landslaget till säsongen 2022





2022 kommer vi att satsa på Europacupen, EM och VM framför allt. Vi hoppas att
detta blir ett år då pandemin tillåter oss att komma ut så mycket som möjligt då
målet är att komma ut med fler cyklister under 2022 (både landslag och
utvecklingslag).
Mer läger/tester kommer utföras för att cyklisterna ska få en bättre inblick i vart de
står och vad de behöver uppnå för att kunna klättra utomlands.
Einar Lindberg kommer flytta ner till UCI-centret i Schweiz igen och vi hoppas kunna
åka ner med landslaget för ett besök på deras anläggning för att möjligen kunna få in
fler cyklister.

Långsiktiga mål för landslaget
1 OS i Los Angeles 2028 är det stora målet för Einar Lindberg, som under 2022 har kommit med i
SOK:s Topp och Talang, och Felicia Klingström men vi satsar redan på att komma med för att se och
lära till Paris 2024.
2 Vi bygger vidare på vårt lag och har nu juniorer med god potential som kommer upp under 2022
och målet är inom några år att kunna ha en stabil elit- och juniorgrupp som bara byggs på år efter år.

Satsningar och aktiviteter 2022 grengrupp BMX 2022








Nationell ungdomssatsning kommer delas upp i 13+ och 15+ p.g.a. ökat antal åkare och
intresse; ses mycket positivt. Tre utvecklingsläger riktade mot dessa målgrupper planeras
under året samt samordning inför specifika tävlingar på Europacupen.
Nationstränare kommer att knytas till 13+ och 15+ och klubbtränarnätverk som en del att
stödja utveckling av såväl åkare som klubbarnas förmåga.
Satsningen på att öka antalet tjejer i sporten, både absolut och relativt kommer fortsätta
under året.
Fortsätta strategisk nationell samordning genom Klubbrådet och BMX-forum.
Tillsammans med arrangerande klubbar genomföra SWE cup, Sverigeserien och SM.
Fortsätta verka för en utökad klubbsamverkan inom nationella nätverk och regionala initiativ
till tränar- och träningssamverkan.

Långsiktiga mål för grengruppen



Utveckla förutsättningarna för sporten genom att stödja nyetablering av banor, möjligheter
till året runt-träning samt öka antalet föreningar med BMX i sin verksamhet.
Öka antalet utövare genom nytillskott samt att behålla redan verksamma utövare i ett långt
perspektiv med möjligheter till alternativa personliga utvecklingssteg som cyklist, tränare och
funktionär.
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Verka för att klubbarna är självförsörjande på alla tränarnivåer, bland annat genom att driva
nationella tränarnätverk och
tillhandahålla rollen nationstränare.
Utbilda i strävan att klubbarna blir
självförsörjande på alla
tävlingsfunktioner genom funktionsoch föräldrautbildning.
Öka antalet tävlande och få ut mer
cykling vid resa genom att kombinera
träningsläger med nationella
tävlingar.
Utveckla tävlingskoncept som tilltalar
de äldre cyklisterna i syfte att
behålla/introducera i sporten.
Bedriva nationell satsning på 13+ och
15+ med träningsläger och
samordnade tävlingsresor för att
skapa utvecklande miljö och stärka utbyte mellan cyklister och tränare.
Introducera äldre ungdomar i tränarrollen i syfte att påvisa alternativa vägval för att stanna i
sporten samt säkra tillväxt av tränare.
Utveckla prova på-verksamheten och enklare lokala tävlingsformat i syfte att underlätta
introduktion till sporten och dess tävlingsverksamhet.

2.3 CYKELCROSS
Det här händer inom svensk cykelcross under 2022








Då VM går i USA så blir det inget uppdrag till VM från förbundet men det var i slutet av
januari tre svenska cyklister
med som åker på egen hand:
Filip Mård (U23) samt
juniorerna Alma Johansson och
Paul Greijus. I skrivande stund
har de precis avverkat var sitt
bra VM-lopp, med
placeringarna Alma 9, Paul 23
och Filip 30.
Tanken när det gäller
landslagsuppdrag säsongen
2022 är fokus på EM.
Målet är att köra något/några läger, likt det vi körde på Ring Knutstorp.
Grengruppen kollar på att ändra upplägget med SWE Cup/CX-pokal och när SM ska
arrangeras.
Till sist gäller det att fortsatt utveckla och stötta de yngre cyklisterna (junior och U23).
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2.4 E-CYCLING
Utvecklingsmål och framtid för E-cycling








Sex cyklister kör VM 26 februari (banan ovan), se också Verksamhetsberättelsen 4.4!
Vi kommer att anordna flera ”Social
rides” där man får cykla med
förbundets profiler och möjlighet att
ställa frågor.
Vi har också fått frågan och ansökt om
att vara med i SM-veckan 2023 i
Skövde. Det skulle vara kul att vara
med ”fysiskt” på ett sådant event.
Sedan har vi en långsiktig plan på att
involvera dom lokala cykelklubbarna ännu mer.
Vi vill också bidra till att fler börjar cykla och att Sverige blir ännu bättre på E-cycling.

2.4 LANDSVÄG
Grengrupp landsväg 2022
Under 2022 kommer vi att jobba vidare med att förbättra SWE Cup. Arbetet att jobba närmare våra
arrangörer kommer att fortsätta. Vi höll en digital arrangörsträff den 9 december 2021. Här får våra
arrangörer chansen att vara med att ta beslut och utveckla vår gren.
Ansvarsfördelning i gruppen kommer att vara den samma 2022:
SWE Cup och SM: Lucas Persson, Alexander Wetterhall (bilden).
Ungdomsfrågor: Catarina Andersson.
Kommissariefrågor: Kristoffer Nennestam.
Master: Stefan Lindgren.
Cyklistrepresentanter: Sara Olsson, Hugo Forssell.
Styrelseledamot: Thomas Backteman.

Punkter som grengruppen kommer jobba med under 2022






Säkerhetsställa SWE Cup och svenska mästerskap.
Skapa och testa nya tävlingsklasser ABCD test-tävling.
Aktivera fler klubbar till att arrangera tävlingar.
Jobba med rekrytering till vår gren.
Ta emot och jobba med frågor som kommer in till gruppen via mail.

Verksamhetsplan för landslagsverksamheten 2022
Landslagsverksamheten för landsväg kommer att fortsätta att jobba med att utveckla unga talanger,
under 2022 kommer vi i första hand att fokusera på följande:
 Fortsatt fokus på våra unga cyklister, junior och U23.
 Fokus på Nations Cup och etapplopp samt EM och VM.
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Mer kontakt och uppföljning av alla våra landslagscyklister.
 Följa upp utvecklingen på våra landslagscyklister.
 Topp 3-placeringar på Nation Cup, ta fler UCI poäng för att kunna kvala i och få köra
mästerskap (EM/VM).
 Ta medaljer på mästerskap.
 Fortsätta att ha SWE Cup som observationstävlingar.


Utbildning landsväg under 2022
Vad gäller utbildning ska vi under 2022 fortsätta att följa upp, utbilda och utveckla våra yngre
landslagscyklister genom att fokusera på träning och den sociala situationen i kombination med
internationellt tävlande. Vi behöver också fortsätta att förstärka och utveckla på ledarsidan för att
kunna bedriva landslagsverksamheten med hög kvalitet. Arbetet med att bibehålla och utveckla en
bra ledarstab måste ske kontinuerligt.

2.4.1 Mastersverksamheten
Vår målsättning under detta år var fokusering på att öka antalet veteranlicenser som då även skulle
innebära ett ökat antal tävlande att genom samarbete med olika cykelklubbar bygga upp tävlingsprogrammet i SWE Cup Masters med tävlingar av hög kvalité så våra Masters kan möta den
konkurrens som finns i internationella tävlingar som till exempel Grand Fondo World Series UCI
Championship, amatör-VM och Nordiska Mästerskapet Masters.

Mastersrådets långsiktiga mål











att höja statusen på SWE Cup Masters ytterligare.
att arbeta för att svenska masterscyklister dels blir ännu slagkraftigare internationellt,
dels genom att de ges ett bättre stöd när de tävlar utomlands.
att verka för att svensk cykel i allmänhet och svensk landsvägscykel i synnerhet utvecklas.
att erbjuda en attraktiv Masters Cup 2022 med linje-, tempo- och totalcup.
att bidra till att svenska landslaget vinner lagtävlingen vid NMM igen, i Danmark, och att vi
tar fler individuella medaljer i år jämfört med ifjol.
att få fler tävlande cyklister i nationella masterstävlingar samt att öka antalet licensierade
masterscyklister i Sverige.
att arbeta för en bättre och snabbare kommunikation till vår målgrupp.
att hela tiden uppdatera vår Facebookgrupp för att lättare nå ut med information.
att sända väl förberedda svenska deltagare till VM.

Mastersrådets prioriterade aktiviteter under 2022











att fastställa ett attraktivt tävlingsprogram och besluta om regler för Masters Cup 2022.
att ta ut de bästa cyklisterna i landslaget till NMM.
att bidra med information till vår målgrupp på SCF.se.
att vara behjälpliga vid sammanställning av cupresultat
att kontakta arrangörer för att hjälpa till vid cuptävlingar.
att ansvara för prisutdelningen för cuperna i samband med cupavslutningen
att planera och genomföra avslutningsmiddag med masterscyklister i syfte
att utbyta erfarenheter från den gångna säsongen.
att administrera inkomna ansökningar för Wild Card till VM.
att anmäla uttagna VM deltagare till UCI.
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2.6 MOUNTAINBIKE
Satsningar till 2022 för landslaget i MTB



Strategigruppen jobbar långsiktigt med att fortsätta arbetet med att hjälpa våra MTBcyklister brygga upp från nationell elit till internationell elit.
Gruppen har också som ambition att låta flertalet juniorer ”prova sina vingar” på minst ett
internationellt uppdrag utöver de internationella mästerskapen.

Långsiktiga mål för grengrupp MTB



Fortsatt ligger fokus på utveckling och tävlande i internationell miljö. Detta bör göras på rätt
nivå och inte nödvändigtvis världscupen (i XCO).
På längre sikt är målet att få ut cyklister i större lag där de har förutsättningar att tävla
regelbundet i världscupen och andra större tävlingar även utom landslagets regi.

Grengrupp MTB inför säsongen 2022 – Petter Mattsson ny förbundskapten
 Förbundskaptenen och grengruppsordföranden, Fredrik

Kessiakoff, har gjort en grundlig överlämning till nye
övergripande förbundskaptenen Petter Mattsson.
 Fortsatt utveckling och samordning i SWE Cup XCO.
Glädjande även att vi kommer ha XCE-SM på SM-veckan i
Linköping.
 En regeländring i de nationella mästerskapsreglerna
kommer förhoppningsvis även möjliggöra för
herrjuniorerna att ställa till start där.
 Långsiktigt fortsätter vi jobba mot fler och bättre
nationella och internationella tävlingar som når ut bredare
och i media. Vi jobbar också löpande med nationella
anpassningar för utveckling av sporten.

Omstrukturering inom MTB/gravity inför säsongen 2022
Det blir omstruktureringar och Adrian Hörnqvist
blir inte kvar som förbundskapten för gravity. En
del av tjänsteutrymmet omfördelas, men målet är
minst lika mycket resurser till gravitygrenarna.
Ny förbundskapten MTB med fokusområde
gravity (enduro, downhill och 4X) blir den före
detta 4X-världsmästaren Felix Beckeman.
Tävlingsansvarige Malin Lindgren Henttonen får
utökat utvecklingsansvar inom alla MTBdiscipliner.
Svenska Cykelförbundets nya MTB-organisation ska fortsätta att stötta och forma elitcyklister, men
parallellt skapa förutsättningar för att ta hand om den positiva ungdomsutvecklingen.
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Filip Svanberg blir ny förbundskapten i unga grenen pumptrack






Ny förbundskapten/nationstränare med fokusområde
pumptrack blir Filip Svanberg som tänker inleda med att hålla en
del träningsläger med framför allt unga cyklister – för att bygga
upp sporten.
Sverige är en av få nationer som har denna roll så Svanberg ser
en möjlighet att ligga i framkant internationellt. På VM var Oskar
Kindblom som bästa svensk redan 2021 så bra som 16:e.
I juli kommer Åre stå som värd för en VM-kvaltävling (under Åre
Bike Festival), samtidigt som det också lanseras en skandinavisk
pumptrackserie med fyra deltävlingar runt om i Sverige.

2.7 PARACYKEL
Grengrupp paracykel om 2022




Stötta föreningar på befintliga och utveckla nya depåer med att det arrangeras aktiviteter
och event.
Fortsatt drift av befintliga cyklar och utrustningar på våra depåer, med att det befintliga
materialet underhålls och medel söks för nyanskaffning av nya cyklar och material.
Samverka med andra förbund och organisationer med rekrytering, tävling och event. Söka
grenspecifika samarbetspartners och externa medel. Stötta föreningar att det arrangeras
både nationella och internationella paracykeltävlingar.

Det händer under 2022 för landslag paracykel





Vi står inför en säsong där vi börjar resan mot Paralympics i Paris 2024 med att vi kör de
tävlingar som vi på bästa sätt har möjlighet att köra in så mycket UCI poäng som möjligt på.
Basen i landslagstruppen med aktiva kommer att vara våra aktiva som var med i Tokyo på
Paralympics 2021
Utveckla samverkan med elitidrottsstöd från RF och resurserna på Bosön. Vi planerar att
arrangera en samling för aktiva, tränare och ledare på Bosön vinter/vår 2022.
Vi kommer under säsongen introducera fler ledare som kan vara med på internationella
tävlingar och mästerskap.

Långsiktiga mål för landslag paracykel


Fortsätta att utveckla verksamheten för att på bästa möjliga sätt coacha och utveckla svenska
paracyklister till världstoppen för att de ska ges möjlighet att köra om medaljer och
pallplaceringar på internationella tävlingar och mästerskap.
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Utveckla samverkan vidare med RF Elitidrottsstöd och resurserna på Bosön tillsammans med
aktiva och deras tränare.
Samverka med cykelföretag och tillverkare för att möjliggöra att våra cyklister har
konkurrenskraftigt material.
Utbilda och introducera nya ledare för internationella tävlingar. Vidareutbilda befintliga
ledare.

Grengruppen medverkar i rekryteringsaktivitet


Vi ska under 2022 fokusera på aktiviteter och event som arrangeras i våra föreningar på
befintliga depåer. Vi kommer att köra uppstart med projekt ”Ledstjärna” där vi kommer
använda våra profiler i landslag och våra motionsprofiler för att locka befintliga paracyklister
och lockar nya till våra föreningars depåer i Falun, Örebro, Arlanda Testtrack, Lindome,
Jönköping och Valjeviken. För att möjliggöra det så kommer vi ansöka om externa medel till
det projektet.



Grengruppen ska jobba för fler svenska tävlingar med SM Jaktstart på SM Sommarveckan i
Linköping, SM Tempo och SM bana.



Vi ska även medverka på rekryteringsaktivitet som arrangeras av Parasport Sverige och
Sveriges Paralympiska Kommitté, SPSM och RG Aktiv Rehabilitering.
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2.8 TRIAL
Grengrupp trials utvecklingspunkter inför 2022
1 Fokus på återstart.
2 Genomföra SM trial
inomhus i Piteå.
3 Säkerställa att SM trial
utomhus genomförs.
4 Bidra till att nationellt
träningsläger genomförs.
5 Samordna SWE Cup och
SCF trial cup.
6 Fortsatt arbeta för att
utveckla trial och satsa på
nyrekrytering.
SM i trial utomhus kunde
till sist genomföras här i
Nyköping. Under 2022
finns trial med på SMveckan vinter inomhus.

2.9 MOTION
Viktiga frågor valåret 2022
2022 är ett valår i Sverige varvid Riksidrottsförbundet har tagit fram tre valfrågor som blir
prioriterade för svensk idrott. Den valfråga som kommer ha störst påverkan på svenska motionslopp
är valfrågan om tillgång till arenan, vilket innebär för cykelsporten i huvudsak tillgången till vägen och
skogen som arena för tävlingslopp och motionslopp. Arbetet med denna påverkansfråga har
påbörjats och initierats från Svenska Cykelförbundet som uppvaktat Riksidrottsförbundets
inrikespolitiska talesmän. Arbetet kommer drivas av RF, SCF, andra specialidrottsförbund samt
intresseorganisationer som Svensk Cykling och Svenska Motionslopp som delar frågeställningarna.
Myndigheter interna arbetssätt gentemot arrangörer på väg och i skog har under 2021 ytterligare
skärpts och vi ser en ökning av arrangörer som vänder sig till SCF med önskemål om stöd i
myndighetskontakter. Arbetet gentemot myndigheter kommer att stärkas och prioriteras i större
utsträckning. Det finns idag upparbetade samarbeten mellan SCF och vissa myndigheter men totalt
sett ska arbetet tillsammans med RF och andra förbund förstärkas.
Det återstartsstöd som Regeringen har tilldelat idrotten kommer för cykelsporten att fördelas av
Svenska Cykelförbundet där motionsloppen och motionscyklister i stor utsträckning kommer att få
nytta av detta.
Ny motionslösning ska under 2022 införas med en frivillig anslutning för motionscyklisten med en
målsättning om ny obligatorisk anslutning 2023 som då ersätter nuvarande modell.
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Punkter inom motion 2022








Stärka befintliga samarbeten och samverkan mellan tjänstemän på SCF och RF samt organisationer som arbetar aktivt med påverkan kring cykelfrågor.
Att arbeta aktivt med valfrågan tillgång till arenan med fokus att motionslopp på väg och
skog ska få en bättre tillgång till sin arena än nuvarande regler.
Förbättra befintliga samarbeten med myndigheter och starta upp nya samarbeten med myndigheter i frågor som rör motionslopp.
Fördela beslutade återstartsstöd till motionscyklister och motionsaktiviteter.
Arbeta vidare med ny motionslösning 2022/2023.
Aktivt se till att befintliga motionsregler följer löpande beslut.
Att mer aktivt arbeta med att följa upp deltagare i motionslopp som inte är sanktionerade av
Svenska Cykelförbundet.

3 KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER
3.1 Planer för utbildning under 2022



Intentionen är att alla grengrupper ska få bli delaktiga i framtagande av deras specifika
utbildningsbehov.
Målet för kommande år är sammanställa och producera ett antal utbildningar där behovet är
som störst. Det rör exempelvis ungdomsledare, tävlingsledare samt funktionärer. Planen är
att dessa utbildningar kommer att läggas upp på vår egen plattform, som kommer att heta
SCF-Edu, innan sommaren. Se också punkt 5.1 i Verksamhetsberättelsen!
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3.2 Disciplinnämnden inför 2022






Inför nästa verksamhetsår fortsätter arbetat med att utveckla disciplinnämndens arbetssätt
och förhoppningsvis kommer de ledamöter som inte gått Riksidrottsförbundets kurs i
idrottsjuridik att få chansen att gå den. Den har tyvärr tidigare ställts in men tanken är att
alla ledamöter i disciplinnämnden ska ha gått utbildningen.
Samtliga medlemmar är anmälda till kurstillfälle samt ett arbetsmöte i samband härtill för att
öka kompetensen inom nämnden samt för att fortsätta utveckla vårt arbetssätt. Vår
förhoppning är nu att kursen inte ställs in.
Disciplinnämnden har en bra sammansättning personer med olika kompetenser. Målet och
förhoppningen är att minst en person i nämnden ska ha juridisk kompetens med tanke på
disciplinnämndens uppgift, vilket är fallet idag med två ledamöter med juridisk kompetens.
Disciplinnämndens budget ökas 2022 då det under de två tävlingssäsongerna som
tävlingsfrekvensen har varit låg på grund av coronapandemin nästan inte har varit några fall.

3.3 Kommissariekommittén inför 2022
Uppdatera de svenska tävlingsreglerna i enlighet med UCI:s regler.
 Uppdatera TR i enlighet med de beslut som förbundsmöte och styrelse fattar, samt till
styrelse föreslå eventuella regelförändringar. TR uppdateras i samråd med grengrupper.
Förslag från grengrupper tillställs kommissariekommittén för bedömning.
 Genomföra utbildningar för blivande kommissarier på grundnivå (teori och praktik).
 Under våren 2022 genomföra fortbildning för samtliga kommissarier samt genomföra
seminarium för nationella och internationella kommissarier LVG och MTB.
 Delta i nordiskt/baltiskt seminarium för landsvägskommissarier.
 Utse och bekosta kommissarier till mästerskap, internationella tävlingar, SWE Cup med flera.
andra större tävlingar.
 Tillse och informera om att varje distriktsförbund utser tre juryledamöter till samtliga
tävlingar på nationella tävlingsprogrammet.
 Fortsätta uppdrags- och erfarenhetsutbytet med nordiska och baltiska grannländer.
 Vara remissinstans inför beslut om mästerskapsarrangemang.
 Uppdatera lagret av kommissariekläder vid behov.
 Utveckla och utbilda Moto-Info på större tävlingar.
 Utbilda MC-kommissarier och chaufförer till dessa till att kunna arbeta självständig, samt
införskaffa det material som behövs för denna roll.
 Genomföra nationella kurser för att uppgradera och vidareutveckla kommissarier.

3.4 Antidopningskommittén inför 2022
Budgeten för antidopingkommittén är oförändrad jämfört med tidigare år. Kommittén jobbar vidare
enligt den nya antidopningsplanen som Svenska Cykelförbundets styrelse fastställde i april 2011. Hur
gruppen jobbar, se Verksamhetsberättelsen och planen i sin helhet på SCF.se.
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4 SÅ NÅR SCF UT I OLIKA KANALER 2022
Ny kommunikationsplan i april – utveckla våra huvudkanaler ytterligare innan








En ny bred kommunikationsplan planeras att färdigställas innan utomhussäsongen tar fart på
allvar, förhoppningsvis klar i april, se även
Innan dess jobba för att nå ut ännu mera via i första hand plattformarna SCF.se, Facebook
och Instagram, men även Linkedin.
Ett jämnt flöde med material med substans spelar stor roll. Ett exempel på en bra dag
klickmässigt på SCF.se är 22 december då det ges en VM-trupp i E-cycling klockan på
morgonen, en grej strax före lunch och så en
intervju på eftermiddagen. Det gav 5 000
sidvisningar mitt i julhandeln. Flödet av viktig
information och nyheter går inte att styra
speciellt mycket men upparbetade saker som
intervjuer kan jobbas in och fler
tävlingsrapporter med färska bilder.
Facebook är fortfarande allra bästa
plattformen just för att få trafik till
hemsidan. Därför måste vi under 2022 jobba
för att få den plattformen att bli ännu större.
När det gäller Facebook bör man också titta
på hur Läs mera-länken läggs fram och hur
mycket information som ges redan på FB.
Stor potential för allt hetare Instagram när
det gäller klick och räckvidd, speciellt på
Swecyclings huvudkonto på Instagram. Öka
frekvens med bibehållen kvalitet blir viktigt.



Rörlig bild blir allt viktigare. Här blir det ingen
fortsättning med Henrik Rydelius, som bland
annat har gjort Youtubeprogram som
eftersändes. Meningen är att det ska bli
någon form av uppföljare, se även 1.3.



Live känns väldigt intressant. Utlåning och
uthyrning av SCF:s utrustning kan komma i
gång 2022.



Grengrupp E-cycling kommer fortsätta att
sända SWE Cup och en del andra lopp live. Där finns det planer och idéer för att utveckla en
redan populär produkt ytterligare till nästa säsong. Ett fint bevis att man med små medel kan
livesända webb-tv som fungerar bra.



Kortare tv-klipp känns intressant; just sådant material som tilltalar generation Z. Förutom
egenproducerade korta klipp har vi tittat på All Ears-abonnemang där alla klipp med rörlig
bild och ljudfiler i radio och bloggar hos alla aktörer kommer en rapport, motsvarigheten till
Retriever för text – men inte av olika anledningar inte startat upp detta ännu.
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