
Verksamhetsberättelse  
Internationella utskottet 2013-2014 

Det internationella samarbetet är viktigt för svensk cheerleading av många 
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. 
Tanken är att IU ska 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 koordinera sanktioner 
för lag att tävla internationellt och hålla kontakt med internationella 
tävlingsarrangörer. Därutöver har också IU till uppgift att utreda och bereda 
beslutsunderlag till FS. IU har också till uppgift att granska inbjudningar till 
tävlingar/arrangemang från andra länder som sedan vidarebefordras till 
medlemsföreningarna.   
IU har under året hjälpt till att granska och sammanställa anmälningar till 
internationella mästerskap och ansvarat för att vidarebefordra frågor från 
lagen samt sett till att den information som arrangören skickat kommit till 
lagen. 

Syftet med internationella arbetet 
De ståndpunkter som genomsyrar allt internationellt arbete från Sveriges 
sida är följande: 
1: Att få cheerleading etablerad som idrott 
2: Att få cheerleading etablerad som tävlingssport 
IU anser att: 
För att stödja den första ståndpunkten (etablerad som idrott) behöver 
trovärdigheten i förbundens och sportens värderingar och strukturer öka. 
Detta inkluderar bland annat att sporten har trovärdiga organisationer, 
utbildningsstrukturer, träningsstrukturer på både enskilda träningar, men 
även att det finns träning som inte är kopplad till tävling (bredd). 
För att stödja den andra ståndpunkten (etablerad som tävlingssport) behöver 
EM och VM göras mer trovärdiga genom bland annat gemensamma regler, 
samt global och regional domarutbildning.  

IUs organisation 
IU består idag av fyra personer från olika föreningar i olika delar av landet.  
Jennica Fröjd, Hudiksvall – Ordförande 
Christina Nilsson, Göteborg – Sekreterare 
Katarina Eriksson, Köping – Ansvarig Klubb-VM och kontaktperson IASF 
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Katrin Chieux, Stockholm – Ledamot  

Möten 
Augusti 2013 – Telefonmöte IU  
Augusti 2013 – Arbetsdag IU (Göteborg) 
September 2013 – Telefonmöte IU  
September 2013 – Årsmöte SCF (Stockholm)  
November 2013 – Deltog på workshop om Levels och Dans (Stockholm) 
December 2013 – Telefonmöte IU  
Februari 2014 – Deltog på regelkonferens för ECU (Wien) 
Februari 2014 – Möte med Svenska Gymnastikförbundet (Stockholm) 
Mars 2014 – Telefonmöte IU 
April 2014 – Nordiskt möte tillsammans med Norge, och Finland (Orlando) 
April 2014 – ICU Årsmöte (Orlando) 
Maj 2014 – IU-möte i samband med SM (Nyköping)  
Juni 2014 – ECU Årsmöte (Bonn) 
Merparten av arbetet har skett genom mejlkonversation 

ICU 
ICU är ett internationellt förbund med säte i USA som har till uppgift att 
ena nationella förbund runt om i Världen. Deras främsta syfte är att främja 
cheerleading som sport samt att ena sporten globalt. De arbetar även för att 
cheerleading ska bli en olympisk gren.  
Sedan den 31 maj 2013 är ICU accepterad som medlem i SportAccord. 
SportAccord är en paraplyorganisation som har över 100 internationella 
idrottsförbund som medlemmar. Medlemskapet i SportAccord innebär att 
ICU betraktas som den officiella internationella organisationen för 
cheerleading och är ett steg på vägen mot att göra sporten till en OS-gren. 
Detta officiella erkännande av ICU och i och med det sporten Cheerleading 
är en viktigt milstolpe för att ge Cheerleading en självklart status som såväl 
idrott som sport.  
ICU anordnar varje år VM i Cheerleading där varje medlemsnation har rätt 
att skicka ett lag till varje klass. 

Inträde i FISU 
Den 25 maj 2014 blev ICU accepterad som medlem i FISU – International 
university sports federation. FISU grundades 1949 och är det internationella 
styrande organ för nationella universitetsidrottsorganisationer och har för 
närvarande 167 medlemsförbund från fem världsdelar. Deras huvudsakliga 
ansvar är att organisera och styra universiaderna.  
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Universiaden är ett internationellt sportevenemang, där deltagarna är 
universitetsstudenter i åldern 17 – 28 år, och är en kombination mellan 
orden universitet och olympiad. Precis som vid olympiska spelen anordnas 
separata sommar- och vinterspel. Det svenska deltagandet organiseras av 
SAIF – Sveriges Akademiska Idrottsförbund.  

VM 2014 
Den 24-25 april 2014 var Sverige representerade på VM i Orlando med ett 
landslag i klassen All girl Team, Coed Team, All girl Group stunt samt 
Coed Partner stunt. All girl Team bestod av medlemmar från klubblaget 
Eagles från Power Cheer and Dance, Coed Team bestod av medlemmar 
från klubblaget DC6 från Dynamite Cheerleading, All girl Group stunt 
bestod av medlemmar från Power Cheer and Dance, och Coed Partner stunt 
bestod av medlemmar från GC-Troops. Med strålande insatser tog de hem 
en 6:e plats i All girl Team, en 10:e plats i Coed Team, en 20:e plats i All 
girl Group stunt och en 16:e plats i Coed Partner stunt.  
För första gången hade Sverige även en domare på plats, representerad av 
Katarina Eriksson, för att döma VM 2014.  
För ICUs årsmöte samt VM hade SCF två representanter på plats genom 
Katarina Eriksson och Katrin Chieux, båda internationella representanter. 
Totalt var 58 röstande nationer närvarande. 
Årsmötet behandlade nya och nuvarande medlemskap, samt presenterade 
nya kommittéer som skapats under året. Den mest intressanta kommittén är 
den medicinska kommittén, vars huvudsakliga syfte är att samla data från 
alla medlemsländer kring cheer-relaterade skador för att bättre förstå, 
behandla och förebygga dessa i framtiden. Kommittén ska ta fram 
rekommendationer för träning, tränarutbildning, tävlingsbestämmelser, 
samt hur man förhindrar skador hos cheerleading-utövare. 

IASF  
IASF, International All Star Federation, är en internationell organisation 
som har bildats ur USASF, United States All Star Federation, för att 
internationellt utveckla All star Cheerleading. Syftet med vårt medlemskap 
är att komplettera medlemskap i övriga internationella organ och ge fler 
föreningar och lag möjlighet att tävla på en internationell nivå. 
IASF anordnar klubb-VM där medlemsorganisationerna har rätt att ge ett 
visst antal lag en kvalplats, så kallade bids, beroende på hur lagen placerar 
sig på medlemsorganisations tävlingar.  I Sverige är det genom våra 
officiella mästerskap som man kvalar till Klubb-VM året efter. Klubb-VM 
arrangeras i samband med VM.   

Klubb VM 2014 
Den 26 -28 april 2014 var Sverige representerade på Klubb VM av tre 
stycken klubblag, Power Cheer and Dance – Eagles, Musketeers Funky 
Cheer – Coed Blue och GC-Troops – Marshals.  
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International open level 6: PCD – Eagles, 13:e plats 
International open coed level 6: MFC- Coed Blue, 18:e plats 
International open coed level 5: GC-Troops – Marshals, 28:e plats 

ECU 
SCF är sedan 1 januari 2012 medlemmar i European Cheer Union, ECU. 
ECU har nu 35 medlemsländer och höll i år sitt fjärde årsmöte i samband 
med EM i Bonn. Representerade Sverige gjorde Katrin Chieux, medlem i 
IU, samt Blazenka Vasic, ledamot FS och Carin Herrman, SCFs 
sekreterare.  
ECU är formellt knutna till ICU (det internationella förbund som SCF är 
medlem i, se ovan) och ICUs årsmöte, april 2011, antog ECU som sitt 
officiella europeiska organ. ECU anordnar årligen EM i Cheerleading till 
vilket varje medlemsland har rätt att skicka starter. Det regelsystem som 
antagits av ECU är baserat på ICUs regler. 
För ECUs årsmöte samt EM hade SCF tre representanter på plats, där 
Katrin Chieux var svensk internationell representant. Årsmötet tog upp 
nuvarande och nya medlemskap, samt beslutade om en kommitté som ska 
ta fram förslag på nya stadgar. I denna kommitté ingår vår egen Katarina 
Eriksson. 

EM 2014 
EM gick av stapeln den 28-29 juni i Bonn, Tyskland. Sverige ställde 2014 
upp med följande lag och starter: 
Senior All girl Group stunt: GCO – Wild 4, 5:e plats 
Senior All girl Group stunt: Cheer Future – Air Force, 21:a plats 
Senior Team Freestyle: Julle United – Julle Allstars, 19:e plats 
Junior Team Freestyle: Julle United – Smallstars, 10:e plats 

ECU regelkonferens 
ECU anordnade en regelkonferens i Wien i februari, representationer från 
Sverige var Katarina Eriksson (representant IU, projekt Levels samt 
bedömningsdomare) och Sofie Lewerentz (projekt Levels samt 
bedömningsdomare).  
På lördagen höll Mike Cooper och Billie Sue Roe workshop för Cheer 
Level 1 – Level 6. På kvällen höll ECU ett regelmöte där närvarande 
medlemsländer fick ställa frågor som gällde regler: utformning, användning 
och spridning. På söndagen höll Allison (efternamn okänt)och Liz Taylor 
workshop inom Cheerdans: Freestyle Pom, Jazz och Hiphop. 
Dagarna var mycket givande och utvecklande; instruktörerna var 
kompetenta och diskussioner som uppkom tillförde större förståelse för 
reglernas syfte. Det är viktigt att ta del av sportens utmaningar och 
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utveckling i andra länder. IU rekommenderar SCF att till nästa år skicka 
alla regeldomare på regelutbildningarna.  
För mer information se – Rapport från Rules Workshop ECU 2014 – på 
SCFs hemsida. 

Nordiska Samarbete 
Finland, Sverige, Norge och Danmark fortsätter samarbetet och nästa 
Nordiska mästerskap (NM) anordnas i november 2014. Tävlingarnas 
värdland kommer vid denna tidpunkt att vara Danmark och därefter 
anordnas tävlingarna vartannat år. De NM som hittills är planerade är i 
Danmark 15 november 2014 och i Norge 2016 Samarbetet är ömsesidigt 
överenskommet och varje land har gett ett tydligt åtagande för tävlingarnas 
framgång och fortlevnad.  
I samband med VM-dagarna i Orlando hölls ett Nordiskt möte där Sverige 
var representerade av Katarina Eriksson och Katrin Chieux från Sverige 
samt deltagare från Norge och Finland, (Danmark kunde inte närvara). På 
mötet så enades länderna bland annat om att driva frågan om att endast 
länder som inte har möjlighet att skicka ett fullt danslag till EM ska ha 
möjlighet att ställa upp i ”dance doubles”. Frågan om att lägga till Partner 
stunt på NM diskuterades även då det behövs fler tävlingsmöjligheter i vår 
region för denna klass.  
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