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Verksamhetsberättelse Internationella utskottet 2012-2013 

 

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 kontakperson IASF 

Katrin Chieux, Stockholm – Ledamot  
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Möten 

September – Projektet levels arrangerades tillsammans med Twisters Cheer Elite  som värd 
för ICU domarutbildning och regelgenomgång för Level 5 och 6 

November 2012 – Deltog på SCF förbundskonferens  

Januari 2013 – Telefonmöte inom IU  

Januari 2013 – Deltog på regelkonferens i Wien för ECU 

Februari 2013 – Telefonmöte inom IU 

April 2013 – Nordiskt möte tillsammans med Norge, Finland och Danmark i Orlando 

April 2013 – Telefonmöte inom IU 

Juni 2013 – Deltog på SCF förbundskonferens 

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. ICU 
anordnar VM i cheerleading där varje medlemsnation har rätt att skicka ett lag till varje klass. 

 

Inträde i SportAccord 

Den 31 maj 2013 blev ICU accepterad som medlem i SportAccord. SportAccord är en 
paraplyorganisation som har över 100 internationella idrottsförbund som medlemmar. 
Medlemsskapet 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. 

 

För att möjliggöra cheerleading på OS behöver vi tillse att sporten tydliggör sin egenart. 
Detta görs bland anat genom att öka betydelsen av cheers och chants i cheerprogram och att 
den rekvisita som är typisk för sporten framhävs.  

 

VM 2013 

Den 25-26 april 2013 var Sverige representerade på VM i Orlando med ett landslag i klassen 
All girl premier team, All girl group stunt samt för första gången i Coed premier team . All 
girl premier bestod av medlemmar från klubblaget Eagles från Power Cheer and Dance, All 
girl group stunt bestod av medlemmar från Brommagymnasterna Dynamites D4, och Coed 
premier bestod av medlemmar från Musketeers Funky Cheer  Coed Blue. Med strålande 
insatser tog de hem en 4:e plats i All girl premier team, en 13:e plats i All girl group stunt och 
en 8:e plats i Coed premier.  

För ICUs årsmöte samt VM hade SCF två representanter på plats genom Jennica Fröjd och 
Katrin Chieux , båda internationella representanter.  

Nedan sammanfattas de motioner som årsmötet röstade igenom, för mer information se 
Bilaga 1 – Rapport från ICU årsmötesdagar 2013. 

1. Varje land måste välja om de ska ställa upp i Elite eller Premier i Coed respektive All 
Female, från 2014 kommer länderna alltså inte kunna ställa upp i exempelvis både 
All Girl Elite och All Girl Premier 
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2. En kommitté skall utses med uppdrag att se över om det behövs någon regel för 
vilken klass, Elite eller Premier, som respektives land får ställa upp i. Exempelvis om 
föregående års resultat ska påverka eller om man som land ska få välja fritt. 

3. En kommittee skall utses med uppgift att se över möjligheten att rotera plats och 
frekvens för VM.  

4. Ett register över internationella domare skall tas fram. Dessutom ska en kommitté 
utses med uppdrag att föreslå ett system för att utvärdera domare och 
rekommendera lämplig nivå att döma på 

 

IASF  

IASF – International All Star Federation, är en internationell organisation som har bildats ur 
USASF – United States All Star Federation, för att ena de utländska förbunden. Tanken är 
att IASF ska vara ett komplement till det ”vanliga” Internationella förbundet där fler 
föreningar och lag från varje land ska få 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 2013 

Den 27 -29 april 2013 var Sverige representerade på Klubb VM av tre stycken klubblag, BG 
Dynamites - Dragons, MFC –Coed Blue och GCO - Wildcats.  

International open level 6  BG Dynamites - Dragons  10:e plats 

International open coed level 6 MFC – Coed Blue 16:e plats 

International open level 5  GCO - Wildcats 11:e plats  

 

ECU  

SCF är sedan 1 januari 2012 medlemmar i European Cheer Union, ECU. 
 
ECU har nu 34 medlemsländer och höll i år sitt tredje årsmöte i samband med EM i 
Glasgow. Representerade Sverige gjorde Åsa Lindberg, ordförande i SCF samt Katarina 
Eriksson, internationell representant.  
 
I syfte att underlätta för internationellt tävlande samt att få cheerleading etablerad som 
tävlingssport, har ECU antagit en rekommendation för åldersstrukturer i Europa. Detta är 
rådgivande och inte tvingande, och är en startpunkt för att ta fram gemensamma 
åldersindelningar globalt sett.  
 
ECU är formellt knutna till ICU (det internationella förbund som SCF är medlem i) och  
ICUs årsmöte, april 2011, antog ECU som sitt europeiska organ. Vidare antog årsmötet att 
medlemsländerna i ICU inte får vara anslutna till organisationer, eller organisationer som i 
sin tur är knutna till sådana organisationer, som gör anspråk på att vara officiellt 
internationellt organ för Cheerleading eller påstå sig anordna världsmästerskap i cheerleading.  
Det regelsystem som antagits av ECU är baserat på ICUs regler. 
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EM  2013 

EM gick av stapeln den 29-30 juni i Glasgow, Skottland. Sverige ställde 2013 upp med 
följande lag och starter: 

Senior all girl premier Power Cheer – Eagles   7:e plats 

Senior all girl group stunt Power Cheer – E4:an  Silvermedalj 

Senior partnerstunt GC-Troops – Victor & Natalie 8:e plats 

Senior team freestyle Julle United – Julle Allstars  8:e plats 

Junior all girl elite Power Cheer – Cougars  5:e plats 

Junior all girl group stunt GC Troops – Knights    11:e plats 

 

ECU regelkonferens  

ECU anordnade en regelkonferens i Wien i februari, representationer från Sverige var 
Jennica Fröjd (representant IU, projekt Levels samt bedömningsdomare) och Susanna 
Ringkvist (regeldomare).  
På lördagen höll Mike Cooper och Teegan Reeves workshop för Cheer Level 1 – Level 6. 
Dagen avslutades med ett ECU-möte där närvarande medlemsländer diskuterade såväl 
interna frågor gällande principer inom respektive medlemsland, tävling på EM samt 
förhållningssätt gentemot ICU. P å söndagen höll Tegan Reeves 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. Liknande 
genomgångar i Sverige skulle vara en mycket god investering för utveckling av sporten, våra 
instruktörer, domare och coacher. Om ECU, vilket de planerar, håller dessa dagar 
återkommande bör SCF vara representerade av personer med såväl sakkunskap inom regler 
som politisk kännedom om SCFs hållning och framtida riktning. SCF lyckades exempelvis på 
detta möte plantera tanken på att oavsett antal klasser som tillåts tävla på EM så bör enbart 
vinnaren av den högsta klassen (level 6 seniorer och level 5 juniorer) få titulera sig Européen 
Champions.  
 
För mer information se Bilaga 2 – Rapport från Rulles Workshop ECU 2013. 
 

Nordiska Samarbetet  

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 
Danmark 2014 och Norge 2016 Samarbetet är ömsesidigt överenskommet och varje land har 
gett ett tydligt åtagande för tävlingarnas framgång och fortlevnad. Tidigare anordnade Nordic 
Open avskaffas och på juniorsidan tillkommer ordinarie Nordiska Mästerskap. 
 
I samband med VM-dagarna i Orlando hölls ett Nordiskt möte där Sverige var 
representerade av Jennica Fröjd och Katrin Chieux. Se Bilaga 3 – Nordic Meeting in Orlando 
2013. På mötet så enades länderna bland annat om att driva frågan om att enbart vinnaren av 
den hösta klassen bör få titulera sig Européen Champions.  
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Finnkampen 2013 

Förutom det nordiska samarbetet har Sverige och Finland beslutat att förstärka sitt 
samarbete sinsemellan. Första landskampen i cheerleading mellan Sverige och Finland 
anordnades 25 maj 2013 i Finland. I fortsättningen växlar landskampens värdskap mellan 
Finland och Sverige och tävlingen kommer att anordnas vartannat år, alltid det år då NM inte 
anordnas; nästa Finnkamp blir i Sverige 2015. I landskampen tävlar man i samma divisioner 
som på NM-tävlingarna och använder de vid tidpunkten gällande ECU tävlingsregler. 
 
Sverige var i år representerade av Åsa Lindberg som officiell representant; av Jennica Fröjd 
och Katarina Eriksson som bedömningsdomare samt ställde upp med följande starter: 
 
Senior all girl cheer (totalt 9 starter) 

 7:e plats – BG Dynamites, Dolphins  
 9:e plats – BG Dynamites, Dolls 

 
Senior all girl group stunt (totalt 10 starter) 

 7:e plats – BG Dynamites, Dashing  
 
Junior all girl cheer (totalt 9 starter) 

 9:e plats – BG Dynamites, Demons  
 

Junior all girl group stunt 
 9:e plats – BG Dynamites, D Mini  
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Rapport	från	årsmötesdagen,	Orlando	2013	
 

Regionala möten 

Årsmötesdagen började klockan 09.00 med regionala möten;  Sverige som tillhör västra 
Europa träffade representanter från Norge, Finland , Irland, Storbritannien, Nederländerna, 
Schweiz och Tyskland.  På mötet presenterades och diskuterades de motioner som senare 
skulle komma på årsmötet.  Förutom detta var fokus på hur vi länder som är mer etablerade 
kan hjälpa andra länder under utveckling samt den modell som ICU tagit fram för coaches 
training. Frågor och diskussioner kring vad som händer efter SportAccords möte 31 maj, 
med avseende på den överenskommelse som träffats mellan ICU, FIG och SportAccord, 
initierades under mötet och fortsatte sedan efteråt.  
 

Möte med Finland 

Efter det regionala mötet träffade vi Finland för att bland annat prata om Finnkampen. Vi 
diskuterade bland annat hur information kring arrangemanget kan förbättras.  
 

ICU årsmöte 

Klockan 15.00 var det så dags för ICU General Meeting. Inga personval gjordes under 
mötet, styrelsen sitter kvar intakt. Efter presentation av det gånga året av ordförandes Jeff 
Webb och generalsekreterare Karl Olson (med fokus på framstegen med FIG och 
SportAccord och den positiva rekommendation som SportAccords gouverning council gett) 
samt revisorns ekonomiska rapport presenterade respektive specialkommitté sitt arbete. Det 
som särskilt är värt att nämnas är Coaches and Atheletes Committee som tagit fram och 
testat ett utbildningsprogram för tränare inom både Cheer och Dance, vilket kommer att 
lanseras under året. 
 
De motioner som årsmötet röstade igenom är 

1. Varje land måste välja om de ska ställa upp i Elite eller Premier i Coed respektive All 
Female, från 2014 kommer länderna alltså inte kunna ställa upp i exempelvis både 
All Girl Elite och All Girl Premier. 

2. En kommitté skall utses med uppdrag att se över om det behövs någon regel för 
vilken klass, Elite eller Premier, som respektives land får ställa upp i. Tex kan 
föregående års resultat påverka, eller så ska man som land få välja fritt. 

3. En kommittee skall utses med uppgift att se över möjligheten att rotera plats och 
frekvens för VM.  

4. Ett register över internationella domare skall tas fram. Dessutom ska en kommitté 
utses med uppdrag att föreslå ett system för att utvärdera domare och 
rekommendera lämplig nivå att döma på. 

Nästa årsmöte bestämdes till onsdag 23 april 2014 med efterföljande VM 24-25 april,  
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Rapport från ECU rules workshop 
 
Wien 16-17 februari 2013 

 

Bakgrund 

ECU har idag formerat sina regler med bas i ICU:s Premier och Elite. Skillnaderna mellan 
reglerna är åldersindelning; på VM tävlar enbart seniorer, på EM tävlar både juniorer och 
seniorer. ICUs regler grundar sig på det level-system (Level 5 respektive 6) som UASF/IASF 
har. Skillnader där emellan är ytterst små och dessa har analyserats inom Projekt byte till 
Levels. 

 

Innehåll 

På lördag höll Mike Cooper och Tegan Reeves workshop för Cheer Level 1 – Level 6. 

På söndag höll Tegan Reeves och Liz Taylor workshop inom Cheerdans Freestyle Pom, Jazz 
och Hiphop. 

På lördag kväll höll ECU ett möte där närvarande medlemsländer diskuterade såväl interna 
frågor gällande principer inom respektive medlemsland, tävling på EM samt förhållningssätt 
gentemot ICU. 

Workshop lördag samt söndag genererade Certifikat för deltagande till samtliga närvarande. 

 

SCF representation 

 Jennica Fröjd: FS-ledamot samt politisk representant från IU, tillika domare och 
representant för projekt byte till Levels 

 Susanna Ringkvist: Regeldomare 

 

Sammanfattning 

Dagarna var mycket givande och utvecklande; instruktörerna var kompetenta och 
diskussioner som uppkom tillförde större förståelse för reglernas syfte. Liknande 
genomgångar i Sverige skulle vara en mycket god investering för utveckling av sporten, våra 
instruktörer, domare och coacher. Om ECU, vilket de planerar, håller dessa dagar 
återkommande bör SCF vara representerade av personer med såväl sakkunskap inom regler 
som politisk kännedom om SCFs hållning och framtida riktning. 

Under helgen presenterades ett verktyg som SCF är välkomna att använda. Det består av en 
app, Coach’s Eye (som kan köpas till en relativt låg kostnad), med vilken vi filmar en sekvens 
som vi vill fråga ICU om gällande legalitet eller inte och sedan mejla till dem för utlåtande. 
Alla frågor och svar kommer sedan att skickas till ECU för att säkerställa att samma principer 
gäller på både VM, Klubb-VM och EM. Frågan ska mejlas till mmcdonough@usasf.net och 
till acarter@usasf.net.  

 

Analys: hur påverkas SCF av byte till internationella standarder (ECU-ICU-UASF/IASF) 

Ålder i förhållande till regler 

SCF skiljer på regler beroende på utövarnas ålder, detta gör inte de internationella vilka 
enbart definierar olika klasser. Detta betyder att SCF, när vi tar in de internationella reglerna 
måste se över vilka divisioner som behöver extra begräsning oavsett Level (exempelvis med 
tanke på belastning). Detta hanteras inom rekommendationer från Projekt byte till Levels.  
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Begränsning: svårighet kontra säkerhet 

De internationella reglerna begränsar främst med tanke på säkerhet (dock även Fair play och 
Consistency/stilbildning). De svenska reglerna begränsar främst med tanke på säkerhet, 
svårighet och Fair play. Detta blir tydligast inom Cheerdans och Hopp.  

Hopp begränsas inte alls inom de internationella standarder (enbart i kombination med andra 
tekniska moment där det är t andra momentet som har begränsningen), inom Sverige tillåter 
vi endast en klassvis stigande svårighetsnivå för hopp. Detta innebär i praktiken att Level 1 
(den lägsta nivån) tillåter mer avancerade hopp än vad vår fortsättningsklass gör.  

Inom dansen begränsar de internationella reglerna varken hopp, leaps, piruetter eller kickar 
(enbart då andra moment begränsas i kombination) såsom de svenska gör, utan de 
internationella reglerna fokuserar på vad som anses vara säkert inom akrobatik och 
Partnering/Lift.  

Förutom dessa större principskillnader förekommer mindre skillnader i vad som anses 
lämpligt eller ej på olika nivåer. 

Slutsats 

I och med att SCF går över till internationella standarder så byter vi inte bara regelsystem, vi 
anammar också en delvis ny princip för vad våra regler skall syfta till. Vi kommer alltså under 
en övergångsperiod att få anpassa och mappa befintligt system och regler mot det system vi 
är på väg att anamma. Hur detta konkret kommer att hanteras kommer Projekt byte till Levels 
att lämna rekommendation på; SCF bör dock vara medveten om vi står inför ett 
paradigmskifte. 

Denna rapport kommer att kompletteras med en detaljrapport till TK där diskussioner och 
intressanta/relevanta regeltolkningar redovisas. 



Nordic	Meeting	in	Orlando	2013‐04‐25	
 

Attending:   Norway – Flemming Sörenson  

  Norway – Eva Sundby 

  Denmark – Mikael Sohn Ottesen  

  Finland – Heli Kaskela 

  Finland – Saara Martikka 

  Finland –  

  Sweden – Jennica Fröjd 

  Sweden – Katrin Chieux  

 

Nordic	Cheerleading	Championship	
We shall make a clarification to the rules that the NCC only includes Level 6 (and thus not Level 5) for 

seniors. Level 5 is for juniors only. 

Each country shall appoint one contact person for the NCC, preferably a board member. 

Next NCC will be held in Denmark November 2014, as already decided upon last year.  Denmark will 

send the invitations early in order for teams to decide to go and start planning. 

NCC 2016 will be held in and hosted by Norway, also in November. 

 

Proposals	of	the	ICU	AGM	
Regarding the proposals from the AGM, we discussed the move between elite and premier. Having 

only the premier division as world champion division will most likely solve most problems. Sweden 

will write a suggestion for a proposal for ECU AGM, stating that you compete for the championship 

title in the premiere division for seniors, and elite division for juniors. 

 

Sport	Accord	and	the	Sport	of	Cheer	
We discussed benefits that Cheerleading can gain from the agreement between ICU‐FIG‐SportAccord 

and how we would like the sport to develop indifferent to what happens on May 31. We decided not 

to take any actions but to wait and see what will happen after the Sport Accord AGM. We shall 

though discuss within our countries preferable scenarios, e.g. to eliminate divisions or having 

compulsory elements. 

 



Suggestion	of	Proposal	for	ECU	AGM	2013	
In the European championships teams competing in and winning any Level below Level 6 for seniors 

and Level 5 for juniors will not be European Champions.  

 Only one European Champion in Cheer All Girl division, and one in Cheer Coed division. The 

European Champion title goes to the winners in Level 6. 

 Only one Junior European Champion in Junior Cheer All Girl division, and one in Junior Cheer 

Coed division. The Junior European Champion title goes to the winners in Level 5 Junior. 

Background: In order to be considered a sport, it is not possible to allow any level except the highest 

to become European Champions.  

 


