
 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2014 

Verksamhetsplan  
Internationella utskottet 2014-2015 

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. 

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 (breddverksamhet). 

För att stödja den andra ståndpunkten (etablerad som tävlingssport) behöver NM, 

EM och VM göras mer trovärdiga genom bland annat gemensamma regler, samt 

global och regional domarutbildning. 

Målsättning med verksamhetsåret 2014-2015 

 Arbeta politiskt i Norden, Europa och övriga världen för utbyte av 

erfarenheter och kunskap 

 Öka kunskap och erfarenhet i Sverige kring internationella regler och 

tävlingar samt att verka för fortsatt närmande till internationell standard 

 Stödja svenskt deltagande på internationella mästerskap och bistå den 

svenska landslagsorganisationen 

 Fortsätta att utveckla det nordiska samarbetet 

 Representera Sverige på internationella mästerskap och årsmöten 

 Upprätthålla internationell förståelse för svenskt sanktionsförfarande 

 Som utskott vara en resurs vid fortsatt övergång till levelsystem samt vid 

införandet av ICU dansklasser 

 Verka för att fler svenska domare får internationell utbildning och 

erfarenhet 
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Möten och arbetssätt  

För att hålla en god kontinuitet i arbete i Internationella utskottet planeras minst ett 

möte under året där hela utskottet träffas. Förutom det bedrivs arbete via 

ansvarsfördelningar, mejlkonversation samt telefonmöten. För att hålla en effektiv 

organisation bör utskottet bestå av mellan fyra och sex personer. 

 


