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Projekt Levels 

Projektledare: Katarina Eriksson 

Levels – Fas 1 

Bakgrund 
SCF är medlemmar av ICU och ECU, samt branschorganisationen IASF. IASF 

och deras amerikanska motsvarighet har tagit fram ett gemensamt regelsystem, 

som även är utgångspunkt för ICUs VM regler. 

För att stödja sportens utveckling mot en global tävlingssport bör även Sverige 

använda samma mall, med minimala lokala anpassningar och då främst för 

utvecklingsklasser. Detta kommer även att minska arbetsbördan då vårt eget 

utvecklingsarbete minskar. 

De mest avancerade regelnivåerna inom levelsystemet är relativt lika SCFs regler 

för de avancerade klasserna. Att skifta de avancerade klasserna mot level 5 för 

junior och 6 för senior är det som SCF närmast borde kunna enas om i dagsläget 

och som löper minst risk att få politiska konsekvenser. Skiftet berör de mest 

elitinriktade, välorganiserade/erfarna föreningarna, som bör både ha erfarenhet 

från de nya reglerna via internationella tävlingar, samt samarbetar med koreografer 

och tränare från levelsystemet. Det är även färre lag/föreningar till antalet jämfört 

med många andra klasser. 

Skiftet till level 5 och 6 istället för avancerade klasser är också det som ger oss 

mest utväxling när det gäller vårt internationella deltagande. De avancerade lagen 

är de som tävlar utomlands och som behöver lika regler för att lättare anpassa sin 

träning. 

Att införa level 5 istället för junior avancerad, och att byta senior avancerad till 

level 6 bör vara det minst komplicerade delen av ett levelinförande. Det lämpar sig 

därför som ett väl avgränsat eget projekt. Förslaget är att genomföra regelbytet för 

dessa klasser som ett pilotprojekt och att under tiden samla in erfarenheter och 

förankra regelskiftet. Parallellt eller i efterhand kan nästa steg i levelinförandet 

formuleras. 

Syfte 
Att ta första steget till att närma oss de regler och den sport som är standard inom 

de internationella förbund som SCF är medlemmar i. Detta förväntar vi oss ska 

bidra till att 

 skapa bättre förutsättningar för svenska lag att tävla internationellt 

 TK:s arbete med förvaltning av regler minskar 

 Sveriges politiska position stärks 

 cheerleading blir erkänd som sport 

Målsättning del 1 
Att byta reglerna för junior avancerad och senior avancerad till level 5 respektive 6 
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under säsongen 2012/2013 (all female och mixed). Kunna genomföra 

mästerskapstävlingar 2013 med främst svenska domare. 

Målsättning del 2 
Analysera övergång av övriga klasser och bedömning 

Avgränsning 
Ingenting annat än bytet från junior avancerad till level 5 samt senior avancerad 

till level 6 ska genomföras. Övriga klasser skall enbart analyseras (del 2). 

Bedömningssystemet är skilt från regelsystemet. Bedömningen av junior 

avancerad och senior avancerad ska inte påverkas/ingår inte i projektet, utan är 

fortsatt detsamma. Framtida ändring av protokoll skall enbart analyseras (del 2) 

I TKs ordinarie hantering av TB/TR ska en hänvisning om att reglerna byts ut mot 

levelsystemet göras. Översättning av reglerna görs inte. 

Levels – Fas 2 
Bakgrund 
SCF är medlemmar av ICU och ECU, samt branschorganisationen IASF. IASF 

och deras amerikanska motsvarighet har tagit fram ett gemensamt regelsystem, 

även utgångspunkt för ICUs VM regler. 

För att stödja sportens utveckling mot en global tävlingssport bör även Sverige 

använda samma mall, med minimala lokala anpassningar och då främst för 

utvecklingsklasser. Detta kommer även att minska arbetsbördan då vårt eget 

utvecklingsarbete minskar. 

Under Fas 1 av införandet skiftades de mest avancerade regelnivåerna med 

motiveringen att de var mest lika och att detta innebar minst arbete till en början. 

Under projektet togs även nästa steg fram ihop med utkast till målbild för 

bedömnings- och regelsystem 

På projektets rekommendation tog FS beslut om följande: 

SCF anammar bedömningsvision och protokoll från ECU och ICU för Level 5 

juniorer och Level 6 seniorer. Detta skall införas tävlingssäsongen 2014 inom TKs 

regi. 

Ge TK i uppdrag att (i samråd med projektgrupp för Levels steg 2) se över 

åldersbegränsning för Level 6. Level 5 införs för seniorer och ger TK (i samråd 

med projektgrupp för Levels steg 2) i uppdrag att besluta om vilka protokoll 

bedömning skall göras på. 

Level 1 ersätter nuvarande cheer nybörjare. TK får i uppdrag att (i samråd med 

projektgrupp för Levels steg 2) besluta om begränsning inom området hopp och 

eventuella ytterligare säkerhetsbegränsningar för miniorer samt att ändra regler för 

cheer fortsättning så att denna klass tillåter alla moment som tillåts inom level 1. 

punkt 2, 3 och 4 hanteras inom ett införandeprojekt för Levels steg 2 och tillsätter 

Katarina Eriksson som projektledare och ger henne i uppdrag att ta fram en 

projektplan. 
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SCF ska införa ECU/ICU klasser och bedömning för Cheerdance. Vilka klasser 

detta ska omfatta och hur detta ska införas ska göras inom ramen för ett eget 

projekt. FS tillsätter Jennica Fröjd som projektledare och ger henne ger i uppdrag 

att ta fram en projektplan. 

SCF söka efter en projektledare för att driva ett projekt där SCFs dokumentation 

gällande regler ska mappas mot ICUs och IASFs dokumentation, projektets 

uppgift är att förslå förändring och anpassning av SCFs befintliga dokument. 

Denna projektspecifikation hanterar punkterna 2, 3, 4. 

Syfte 
Att ta första steget till att närma oss de regler och den sport som är standard inom 

de internationella förbund som SCF är medlemmar i. Detta förväntar vi oss ska 

bidra till att 

 skapa bättre förutsättningar för svenska lag att tävla internationellt 

 TK:s arbete med förvaltning av regler minskar 

 Sveriges politiska position stärks 

 cheerleading blir erkänd som sport 

Målsättning del 1 
Att byta reglerna för minior, junior, senior nybörjare till level 1, samt införa level 

5 senior under säsongen 2013/2014. Kunna genomföra mästerskapstävlingar 2014 

med främst svenska domare, vilket innebär att justera bedömningsunderlaget för 

dessa klasser (Bedömningsreglemente samt protokoll) 

Att belysa eventuella begränsningar inom området hopp och ytterligare 

säkerhetsbegränsningar för miniorer.  

Att föreslå regelförändringar för cheer fortsättning så att denna klass tillåter alla 

moment som tillåts inom level 1. 

Målsättning del 2 
Vidimera målbilden för levels i Sverige, samt övergång av övriga klasser. I detta 

ingår åldersbegränsningar för Level 6. 

Avgränsning 
Analys av övriga ålderbegränsningar ingår inte. 

Bedömningssystemet är skilt från regelsystemet. Bedömningen av den nya klassen 

Level 1 ska utgå ifrån den gamla klassen cheer nybörjare. Genomgripande 

förändringar av bedömning ingår inte i projektet. 

I TKs ordinarie hantering av TB/TR ska en hänvisning om att reglerna byts ut mot 

levelsystemet göras. Översättning av reglerna görs inte. 

Levels – Fas 3 
Bakgrund 
SCF är medlemmar av ICU och ECU, samt branschorganisationen IASF. IASF 

och deras amerikanska motsvarighet har tagit fram ett gemensamt regelsystem, 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2014 

även utgångspunkt för ICUs VM regler. För att stödja sportens utveckling mot en 

global tävlingssport bör även Sverige använda samma mall, med minimala lokala 

anpassningar och då främst för utvecklingsklasser. Detta kommer även att minska 

arbetsbördan då vårt eget utvecklingsarbete minskar. 

Under Fas 1 av införandet skiftades de mest avancerade regelnivåerna med 

motiveringen att de var mest lika och att detta innebar minst arbete till en början. 

Under projektet togs även nästa steg fram ihop med utkast till målbild för 

bedömnings- och regelsystem. 

Under Fas 2 togs den lägsta klassen bort samtidigt som det lägsta steget inom 

levelssystemet infördes. Motivatitionen var att här fanns störst samstämmighet i 

åsikterna om  hur man tyckte att regelsystemet skulle utformas.  Begränsingar 

inom området hopp och vissa ytterligare säkerhetsbegränsningar för miniorer 

infördes. Även Senior level 5 infördes, med bedöming på tidigare avancerade 

protokoll. 

Målbilden för levels i Sverige vidimerades.  

Som rest från Fas 2 ligger att se över åldersbegränsning för Level 6. Projektet 

föreslog att detta ska göras med en totalöversyn av svenskt åldersindelning jämfört 

med internationell standard. TB är ej heller  ännu uppdaterat med givna förslag. 

Denna projektspecifikation hanterar resterade delar av regelskiftet för att komma 

fram till målbilden. 

Syfte 
Att ta första steget till att närma oss de regler och den sport som är standard inom 

de internationella förbund som SCF är medlemmar i. Detta förväntar vi oss ska 

bidra till att 

 skapa bättre förutsättningar för svenska lag att tävla internationellt 

 TK:s arbete med förvaltning av regler minskar 

 Sveriges politiska position stärks 

 cheerleading blir erkänd som sport 

Målsättning fas 3 del 1 
Att byta reglerna för minior, junior, senior fortsättning till level 2 och 3 under 

säsongen 2014/2015. Kunna genomföra mästerskapstävlingar 2015 med främst 

svenska domare, vilket innebär att justera bedömningsunderlaget för dessa klasser 

(Bedömningsreglemente samt protokoll) 

Att belysa eventuella begränsningar inom området hopp.  

Målsättning del 2 
Utvärdera målbilden för levels i Sverige inom rimlig framtid. 

Avgränsning 
Analys av ålderbegränsningar ingår inte. 

Bedömningssystemet är skilt från regelsystemet. Bedömningen av de nya klassen 

Level 2 och 3 ska utgå ifrån det gamla systemet. Genomgripande förändringar av 
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bedömning ingår inte i projektet. 

I TKs ordinarie hantering av TB/TR ska en hänvisning om att reglerna byts ut mot 

levelsystemet göras. Översättning av reglerna görs inte. 

Projekt Dans 
Projektledare: Jennica Fröjd 

Dans – Fas 1 
Bakgrund 
Under 2012 startade SCF ett projekt för att närma sig internationella regler. 

Projektet delades upp i två avgränsade delar där den första omfattade att byta 

reglerna för junior avancerad och senior avancerad till level 5 respektive 6 under 

säsongen 2012/2013 (all female och mixed). Den andra delen av projektet 

omfattade analys avseende övergång av övriga klasser och bedömning. 

Vid analys av övriga klasser blev det klart att en övergång av dansklasserna är ett 

så omfattande att det bör hanteras som ett eget projekt skilt från cheer.  

Syfte 
Analysera, planera och genomföra övergång från SCF:s befintliga dansklasser till 

internationella. Detta skall på sikt bidra till  

 bättre förutsättningar för svenska lag att tävla internationellt 

 att TK:s arbete med förvaltning av regler minskar 

 att Sveriges politiska position stärks 

 att cheerleading blir erkänd som sport 

 ökat intresse och status för cheerdans  

Målsättning del 1 
Inför tävlingssäsongen 2013/2014 ersätta Cheerdans avancerad (senior och junior) 

med en eller flera internationella klasser. Analysera, rekommendera och verkställa 

beslut gällande eventuell förändring av bedömning. 

Målsättning del 2 
Om enbart en klass införs säsongen 2013/2014 kan fler klasser införas vid senare 

tillfälle, projektet skall då rekommendera fortsatt utveckling.  

Analysera och rekommendera huruvida övriga klasser (Cheerdans nybörjare och 

Cheerdans fortsättning) skall ersättas med internationella klasser. 

Begränsningar 
Under projektets gång träffade ICU (International Cheer Union vilket SCF är 

medlem i) en överenskommelse med FIG (det internationella gymnastikförbundet) 

i syfte att få FIG:s stöd i sin ansökan till Sport Accord. Överenskommelsen 

reglerar bland annat vilka klasser som ICU och dettas anslutna förbund får 

arrangera mästerskap inom. 
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Dans – Fas 2 
Bakgrund 
Under 2012 startade SCF ett projekt för att närma sig internationella regler. 

Projektet delades upp i två avgränsade delar där den första omfattade att byta 

reglerna för junior avancerad och senior avancerad till level 5 respektive 6 under 

säsongen 2012/2013 (all female och mixed). Den andra delen av projektet 

omfattade analys avseende övergång av övriga klasser och bedömning. 

Vid analys av övriga klasser blev det klart att en övergång av dansklasserna är ett 

så omfattande att det bör hanteras som ett eget projekt skilt från cheer.  

Fas 1 av Projekt dans är genomfört och klasserna Freestyle Pom Junior och 

Freestyle Pom Senior infördes till mästerskapstävlingarna 2014. Detta omfattade 

regler och bedömningsvision. Projektet kom bland annat fram till följande 

rekommendationer  

 Fortsatt fokus på Freestyle Pom (HipHop och Jazz är inte aktuellt för 

tillfället) 

 Förberedande klasser anpassas till de internationella prep-regler som finns. 

Samma bedömningsvision som för Pom Freestyle införs för klasserna.  

Syfte 
Analysera, planera och genomföra övergång från SCF:s befintliga klasser 

Cheerdans fortsättning och Cheerdans Nybörjare till Pom Minior och 

Förberedande Pom. Detta skall på sikt bidra till  

 bättre förutsättningar för utveckling av svensk cheerdans 

 bättre förutsättningar för svenska lag att tävla internationellt 

 att TK:s arbete med förvaltning av regler minskar 

 att Sveriges politiska position stärks 

 ökat intresse och status för Cheerdans  

Målsättning del 1 
Inför tävlingssäsongen 2014/2015 införa klasserna Pom Minior och Förberedande 

Pom. Klasserna skall anamma samma bedömningsvision som gäller för Pom 

Freestyle. Svenska mästerskap ska kunna hållas med enbart svenska domare.  

Målsättning del 2 
Analysera och rekommendera huruvida övriga internationella klasser (HipHop och 

Jazz) skall införas. 

Begränsningar 
ICU (International Cheer Union vilket SCF är medlem i) har träffat en 

överenskommelse med FIG (det internationella gymnastikförbundet) i syfte att få 

FIG:s stöd i sin ansökan till Sport Accord. Överenskommelsen reglerar bland 

annat vilka klasser som ICU och dettas anslutna förbund får arrangera mästerskap 

inom. Detta avtal skall följas. 

Översättning av reglerna görs inte. 
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Projekt Landslag 
Projektledare: Christina Nilsson 

Landslag – Utredning landslagsorganisation 
Bakgrund 
SCF har sedan inträdet i ICU, i januari 2010, årligen skickat lag för att tävla på 

ICU World Cheerleading Championship. Hur uttaganingen till tävlingen ska göras 

är upp till varje land, ICU framhäver dock att mästerskapet inte är en klubbtävling 

utan en tävling nationer emellan. Det politiska klimatet kring tävlingen är att 

traditionella landslags ses positivt. Det svenska deltagandet har hittills bestått av 

befintliga lag/klubblag med kvalificering baserat på resultat på SM året innan. 

SCF ser olika möjligeter med att samordna och skicka traditionella landslag där 

individer från flera olika klubbar ingår; det innebär dock helt andra krav på 

organisation kring deltagandet. 

Syfte  
Utreda förutsättningar för ett Team Sweden baserat på individer  

Målsättning  
Utifrån olika perspektiv jämföra för- och nackdelar mellan klubbar som landslag 

och individer i landslag  

Specificera de förutsättningar som krävs för ett lyckat traditionellt landslag  

Föreslå organisationsstruktur och övergripande handlingsplan för ett ”nationellt 

landslag”  

Landslag – Pilotprojekt Landslag 
Bakgrund 
Projekt Utredning landslagsorganisation kom fram till följande rekommendation 

till FS 

1. Att till VM 2015 genomföra försöket Team Sweden Coed 

2. Att projektet ges i uppdrag att föreslå en landslagsorganisation till TK inför 

VM 2015 

FS beslutade enligt rekommendationen och en organisation omfattande 

förbundskapten, administrativ resurs och informationsansvarig har utsetts. 

Projektet har dessutom identifierat behov som inte kommer att hanteras av 

landslagsorganisationen. Detta kommer istället att hanteras av projektet. 

Syfte  
Utveckla normer för långsiktig fortlevnad av Team Sweden. 

Målsättning  
Ta fram de riktlinjer, policys och avtal som identifierats av projektet. Utvärdera 

landslagsorganisationen och försöket med Team Sweden Coed, samt föreslå 

fortsatt utveckling.  

 


