
 
Förslag på 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Svenska Cheerleadingförbundet 

2015-2016 
 

 

 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2016 

Innehåll 

1 Formalia............................................................................................................ 3 

1.1.1 Organisation ......................................................................................... 3 

1.1.2 Medlemmar .......................................................................................... 3 

1.1.3 Förbundsstyrelsen ................................................................................ 3 

1.1.4 Möten ................................................................................................... 4 

1.1.5 Revisorer .............................................................................................. 4 

1.1.6 Valberedning ........................................................................................ 5 

1.1.7 Arbetsgrupper ...................................................................................... 5 

2 Fokusområden .................................................................................................. 6 

2.1 Plattform för samarbete .............................................................................. 6 

2.2 Information ................................................................................................. 6 

2.3 Genomföra och utveckla utbildningar ........................................................ 6 

2.4 Nytt licensystem ......................................................................................... 7 

3 Verksamhetsberättelse för UK ......................................................................... 7 

3.1 Sammansättning .......................................................................................... 7 

3.2 Utbildningar ................................................................................................ 7 

4 Verksamhetsberättelse Internationella utskottet 2015-2016 ............................ 8 

4.1 Syftet med internationella arbetet ............................................................... 8 

4.2 IUs organisation .......................................................................................... 9 

4.3 Möten .......................................................................................................... 9 

4.4 ICU.............................................................................................................. 9 

4.5 VM 2015 ................................................................................................... 10 

4.6 IASF .......................................................................................................... 11 

4.7 Klubb VM 2016 ........................................................................................ 11 

4.8 ECU .......................................................................................................... 11 

4.9 EM 2016 ................................................................................................... 12 

4.10 ECU regelkonferens .............................................................................. 12 

4.11 Nordiskt Samarbete ............................................................................... 12 

5 Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén (TK)..................................... 13 

5.1 TKs sammansättning ................................................................................ 13 

5.2 Möten ........................................................................................................ 13 

5.3 Mästerskapstävlingar ................................................................................ 13 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2016 

5.4 Arrangörsmaterial ..................................................................................... 13 

5.5 TB och TR ................................................................................................ 13 

5.6 Domarforum ............................................................................................. 14 

5.7 TK administration ..................................................................................... 14 

 

 

  

Foto © Sandi Habinc 



 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2016 

 

1 Formalia 

1.1.1 Organisation 

1.1.2 Medlemmar 
Totalt antal betalande medlemsföreningar har varit 49 st och totalt antal 

licensierade medlemmar är 5408st per den 30 juni 2016.   

Under det gångna verksamhetsåret godkändes 4 nya föreningar. Vi har hälsat 

Frisksport Cheer Elite, Västerås Rising Cheer Athletics, Gothia Athletics, och IK 

Eskilstunagymnasterna välkomna. Västerås Roedeers Cheer och WS Cheer club 

har begärt utträde under året. 

 

Licenserna är fördelade enligt följande: 

  

Tävlingslicens grund 2224 st 

Tävlingslicens utökad 1419 st 

Träningslicens t o m 11 år under 2016 1212 st 

Träningslicens från 12 år under 2016 553 st 

Totalt 5408 st 

 

Föreningarna är fördelade enligt följande: 

 2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/ 

2016 

Södra distriktet 20 15 14 15 16 

Mellersta distriktet 14 10 16 14 15 

Stockholmsdistriktet 7 8 9 9 10 

Norra distriktet 11 10 10 9 9 

Totalt 42 43 49 47 50 

 

1.1.3 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har under året bestått av en ordförande, 6 ledamöter och 3 

suppleanter. 

Anders Bruhn, Nacka Ordförande 

Katarina Eriksson, Köping Vice ordförande 

Karin Zetterlund, Västerås Kassör 
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Hans Lövström, Haninge Sekreterare 

Alex Ström, Stockholm Ledamot 

Annelee Widlund,Saltsjö-Boo Ledamot 

Sten Karlson, Huddinge Ledamot 

Anna Sandström, Stockholm Suppleant 

Anders Pärhagen, Västerhaninge Suppleant 

Katrin Chieux, Spånga Suppleant 

 

1.1.4 Möten 
Under 2015-2016 har styrelsen haft 10 protokollförda möten varav 7 var 

telefonmöten enligt följande: 

2015-09-27 Konstituerande möte 

2015-10-16 Telefonmöte 

2015-11-01 Fysiskt möte 

2016-01-17 Fysiskt möte 

2016-02-24 Telefonmöte 

2016-03-22 Telefonmöte 

2016-04-14 Telefonmöte 

2016-05-18 Telefonmöte 

2016-06-11 Telefonmöte 

 

 

1.1.5 Revisorer 
Förbundet har under 2015-2016 haft en revisor och en revisorssuppleant 

 

Sven Knutson, Ulricehamn Revisor 

Christina Haggren, Falun Revisorsuppleant 
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1.1.6 Valberedning 
Förbundet har under 2015-2016 haft en valberedning bestående av en ordförande 

och två suppleanter. 

 

Dafni Magnusson Ordförande/sammankallande 

Emelie Elfengren Ledamot 

Niclas Klintheim Ledamot 

 

1.1.7 Arbetsgrupper 
Arbetsgrupperna är förbundets verkställande organ. Deras uppdrag finns antingen 

beskriven i förbundets stadgar, verksamhetsplan eller i förbundsstyrelsens 

protokoll från den tidpunkt när uppdraget beslutades. 

 

Tävlingskommitténs medlemmar 

Hans Lövström, Haninge Ordförande 

Elin Svensson, Uppsala Ledamot 

Emma Westman, Boden Ledamot 

Anna Elmström, Borås Ledamot 

Petra Hellqvist, Stockholm Ledamot 

Sofie Lewerentz, Göteborg Ledamot 

 

 

Utbildningskommitténs medlemmar 

Ylwa Edberg Ordförande 

Isabell Edberg Ledamot 

Daniela Ghidini Ledamot 

Astrid Sundlöf Ledamot 

Marie Gustafsson Ledamot 

Sofie Jonsson Ledamot 

Emma Arvidsson Ledamot 

 

Internationella utskottets medlemmar 

Katrin Chieux, Stockholm Ordförande 
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Christina Nilsson, Göteborg Sekreterare 

Katarina Eriksson, Köping Ansvarig Klubb-VM och kontaktperson IASF 

Sofie Jonsson Ledamot 

Jennica Fröjd, Hudiksvall  Ledamot 

 

2 Fokusområden 

Vid årsmötet 2015 antogs följande fokusområden: 

 Plattform för samarbete – både mellan SCF och föreningar och föreningar 

emellan 

 Information! 

 Genomföra och utveckla utbildningar inom förbundets utbildningsmodell 

 Nytt licenssystem 

Ordningsföljden ovan innebär inte någon inbördes prioritetsordning. 

 

2.1 Plattform för samarbete 

Under året har förbundet diskuterat hur bäst uppnå denna. Vi har inte kommit i 

mål med vilken plattform som vore den optimala. Det som vi får som feedback 

från föreningarna är tillgängligheten och access till förbundsstyrelsen. Vi har 

konstaterat att det största steget framåt för att starta denna aktivitet är att den 

person som vi anställt, har som en av huvuduppgifterna att finnas tillgänglig för 

våra föreningar.  

 

2.2 Information 

Denna punkt är relaterad till punkten ovan. Förbundet är beroende av resurser (tid 

och personal) för att kunna genomföra detta. Förbundet har haft ett antal olika 

möten med SvGF för att se hur vi kan förbättra samarbetet och ta vara på det som 

SvGF har avseende policys, utbildningar med mera. Detta arbete är inte avslutat 

utan är pågående. Det pågår också ett samarbete Internationellt via IU för att se 

hur vi kan dra nytta av andras erfarenheter, exempelvis organisation (Finland). 

Detta för att se om vi kan utveckla vår organisation för att bättre supportera våra 

föreningar. 

 

2.3 Genomföra och utveckla utbildningar 

Under året har förbundet genomfört följande aktiviteter: 

 Arrangerat utbildningar enligt det nya systemet. 
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2.4 Nytt licensystem 

Då My Club varit svårarbetat och bristfälligt när det tex gällde historik för 

tecknade licenser per medlem har förbundet under många år sett sig om efter ett 

nytt system. Under våren 2015 inledes därför samtal om att inför hösten kunna 

förlägga alla licenserna hos annan aktör. Kia Wulff blev ansvarig för detta projekt 

och kunde genomföra en övergång av licenshantering till Pensum inför 

höstterminens start 2015.  

Inför licensåret 2015-2016 beslutades också att göra undantag och skippa 

övergångsavtalet för att underlätta den administrativa övergången till Pensum. 

 

3 Verksamhetsberättelse för UK 

 

3.1 Sammansättning 

UK består idag av 10 utbildare. Sammankallande och ordförande för dessa är 

Ylwa Edberg.  

Övriga utbildare är: 

Isabell Edberg 

Fia Gustavsson 

Sofie Jonsson 

Emma Arvidsson 

Annelie Carlsson 

Jenny Jernström 

Erika Lathela 

Emelie Karlson 

Ulrika Sellin Levander 

 

 

3.2 Utbildningar 

19-20/9 Nacka 

Bas 
Cheer1 
Cheer2 
Gymnastik 
Tävlinspotter 

Dansen blev inställd på grund av för få deltagare 
 

17-18/10 Malmö 

Cheer1 

Cheer2 

Gymnastik 
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3-4/10 Västerås blev flyttad till Köping och Kolsva:  

Bas 

Cheer1 

Gymnastik 

 

7-8/11 Luleå 

Bas 

Cheer1 

Gymn 

 

 

4 Verksamhetsberättelse Internationella utskottet 
2015-2016 

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. 

 

4.1 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 
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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.  

 

4.2 IUs organisation 

IU består idag av fem personer från olika föreningar i olika delar av landet.  

Katrin Chieux, Stockholm – Ordförande  

Christina Nilsson, Göteborg – Sekreterare 

Katarina Eriksson, Köping – Ansvarig Klubb-VM och kontaktperson IASF 

Jennica Fröjd, Hudiksvall – Ledamot 

Sofie Jonsson, Malmö – Ledamot 

 

4.3 Möten 

September 2015 – Årsmöte SCF (Stockholm)  

April 2015– Nordiskt möte (Orlando)  

April 2015 – ICU Årsmöte (Orlando) 

Juli 2014 – ECU Årsmöte (Wien) 

Merparten av arbetet har skett genom mejlkonversation 

 

4.4 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.  

ICUs strategiska mål: 

 ICU shall assist to build the sport 

 We shall pursuit IOC recognition 

 We shall have a large high profile world championship in order to promote 

the sport 

 We shall have a sound financial platform. 

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 
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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 viktig milstolpe för att ge 

Cheerleading en självklart status som såväl idrott som sport. Sedan samma tillfälle 

har ICU varit medlem i Alliance of Independet Members of Sports (AIMS) vilken 

är en paraplyorganisation för 23 internationella idrottsförbund som tillhör 

SportAccord. 

I april 2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan den Internationella Olympiska 

Kommittén (IOK) och AIMS som gav de berörda sporterna inom AIMS rätt att 

ingå i den olympiska rörelsen. Undertecknandet är ett internationellt erkännande 

av Cheerleading som en egen idrott och det på den högsta nivån inom sport och 

idrott. 

För ICUs årsmöte 2016 samt VM hade SCF två representanter på plats; Katrin 

Chieux och Katarina Erikson, båda internationella representanter.  

 

Bland de diskussioner som fördes var hur cheerleading som idrott ska arbeta med 

anti-dopningsfrågor, men också om vi ska ha VM vartannat år. Det är dock 

bestämt att vi fortsätter varje år, än så länge. 

Dessutom beslutades att införa junior-VM från 2017, samt att VM och då enbart i 

seniorklasserna ska starta med semifinaler första dagen. Finalerna avgörs sedan 

under den andra tävlingsdagen. En kommitté ska nu arbeta fram mer detaljer och 

exakta upplägg. 

Tävlingsreglerna ska komma ut tidigare än i samband med anmälan. Troligtvis i 

slutet av augusti. 

 

ICU årsmöte beslutade också att det ska ske en namnändring på klassen cheerdans, 

som idag heter Team Cheer Pom Freestyle. Detta för att tydliggöra skillnaden från 

dans. Nu byter klassen namn till Cheer pom. 

 

4.5 VM 2015 

ICU anordnar varje år VM i Cheerleading där varje medlemsnation har rätt att 

skicka ett lag till varje klass. Sverige var representerade i två klasser; All girl 

Team bestod av medlemmar från klubblaget Wildcats från Gothenburg Cheer One 

och Coed Team var ett landslag med medlemmar från flera klubblag och 

föreningar. 

Lagen placerade sig enligt 

- All Girl Team nr 4:e plats (av 7) 

- Coed Team 10:e plats (av 12) 
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4.6 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.   

 

4.7 Klubb VM 2016 

SCF gav ut 10 kvalplatser till Klubb-VM 2015. 4 lag startade i tävlingen med 

följande resultat: 

International Open small coed  

 Dynamite coed, Dynamite Cheerleading 10/28 

 Twisters Cheer Elite: 12/28 

International Open Level 5 

 Envy, Cheer Infinity Athletics 14/40 

 Cougars, Gothenburg Cheer One 20/40 

 

4.8 ECU 

SCF är sedan 1 januari 2012 medlemmar i European Cheer Union, ECU. ECU har 

37 medlemsländer och höll i år sitt sjätte årsmöte i samband med EM i Wien.  

 

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 två representanter på plats; Katrin Chieux 

och Sofie Jonsson, båda medlemmar  i IU. Sofie var dessutom regeldomare under 

tävlingen. 

Årsmötet tog upp nuvarande och nya medlemskap, beslutade om nya ledamöter till 

ECU Board samt att EM 2018 hålls i Helsingfors.  
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4.9 EM 2016 

EM gick av stapeln den 2-3 juli i Wien, Österrike. Sverige ställde upp med 

följande lag och starter: 

Senior All Girl Group Stunt Orion, Malmö Allstar Cheer    

Senior Cheer Freestyle Pom Allstars, Julle United Dansförening   

Junior All Girl Elite Diamonds Dynamite Cheerleading   

Junior Cheer Freestyle Pom Smallstars, Julle United Dansförening  

 

4.10 ECU regelkonferens 

ECU anordnade en regelkonferens i Wien i februari, tyvärr hade ingen 

representant från Sverige möjlighet att åka. 

 

4.11 Nordiskt Samarbete 

Nordiskt möte i Orlando i samband med ICUs årsmöte. Närvarande var Sverige, 

Finland, Norge och Danmark 

Danmark är c:a 1300 cheerleaders, Norge 5000, Finland 7000 (och 4 

heltidsanställda) 

 

Nordiska mästerskapen är planerat att hållas i samband med annan tävling, 10 juni 

2017 i Norge, nära Oslo, tävlingen har ansökt om ECL status. 
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5 Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 
(TK)  

 

5.1 TKs sammansättning 

TK har under det gångna verksamhetsåret haft personalomsättningar men vid 

skrivande stund bestått TK av Hans Lövström som ordförande samt Elin 
Svensson, Emma Glaas, Sofie Lewerentz, Emelie Elfvengren och Lotta 
Anderbecken. 

 

5.2 Möten 

TK har under det gånga året haft 11 möten.  

TK hade även arbetshelg (2015-10-24 - 25)   

 

 

5.3 Mästerskapstävlingar 

TK har under året tillsammans med olika medlemsorganisationer från Luleå i norr 

till Malmö i söder genomfört 6 mästerskapstävlingar. 

Året började med DM södra den 7 februari i Borås. Där efter följde DM Norra den 

28 feb i Luleå, DM Mellersta den 6 mars i Uppsala, DM Stockholm den12 mars i 

Solnahallen samt RM/SM den 21-22 maj i Malmö.  

TK har stöttat arrangörerna under deras planerings och genomförande fas och det 

har funnits en TK-representant vid samtliga SCFs mästerskapstävlingar. 

Vid varje mästerskapstävling har TK tillsatt domare och spotters. 

Efter varje mästerskapstävling har TK utvärderat, tillammans med den 

arrangerande föreningen, den aktuella tävlingen för att se på förbättringsområden 

samt vad som varit bra så man kan föra detta vidare tillkommande arrangörer. 

 

5.4 Arrangörsmaterial 

TK har under det gångna året utvecklas det arrangörsmaterial som funnits sen en 

tid. Detta för att underlätta för kommande arrangörer och arrangemang. 

 

5.5 TB och TR 

Under året har TK arbetat med att uppdatera och omstrukturera TB samt TR. Det 

har skett en hel del förändringar men huvudsaken har följande ändrats: 
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 Hela TB har omarbetats för att det ska bli enklare för SCF medlemmar att 

hitta den information som rör just dem. 

 Förtydligande gällande vilken typ av licens som krävs för respektive 

tävling. 

 Miniminiorklassen kommer under säsongen 2016/2017 endast vara öppen 

på tyckartävlingar respektive öppna tävlingar. 

 Group stunt och Partner stunt kommer från och med säsongen 2016/2017 

att vara en RM-klass. Detta på grund av en överenskommelse mellan ICU 

och internationella gymnastikförbundet FIG. 

 

5.6 Domarforum 

Söndag 22 november bjöds samtliga inom Svenska Cheerleadingförbundet till 

Arlanda Quality Hotell för en workshop om bedömning i Cheerleading. 

Workshopen berörde de cheerleading-klasser som bedöms på SCF´s protokoll och 

är ett ypperligt tillfälle att ställa frågor och få svar på plats. Denna workshop hölls 

av Sofie Lewerens och Karolina Olofsson. 

 

Workshopen innefattade: 

 Genomgång av de svenska cheerleading-protokollen. 

 Genomgång av Bedömningsreglementet och Level appropirate. 

 Praktiska exempel gällande bedömning. 

 Diskussion kring framtida förändringar av bedömningssystemet. 

 

5.7 TK administration 

Under året har ett flertal dispenser och sanktioner behandlats. 

Dispensansökningarna ökar vid mästerskapstävlingar medans sanktionerna 

inkommer under hela året.  

TK mottager också många mejl med frågor från föreningarna. Dessa har TK haft 

som ambition att svara på inom  

TK har under året också gett ut informationsbrev till alla medlemsorganisationer 

under året. 

 

 

 


