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Välkomna till DM Södra 2023 som arrangeras av 

Svenska Cheerleadingförbundet. 
 

Tävlingen kommer hållas den 11 mars 2022, i Baltiska hallen, Malmö. 

I detta utskick finns inledande information om tävlingen. Mer detaljerad 

information får de anmälda föreningarna i senare utskick. 

 

Tävlingsregler 

Det är mycket viktigt att ni läser TR noga eftersom ändringar kan förekomma 

och det är bra att påminna sig om vad som gäller för de olika klasserna. Ta även 

gärna en titt på domarprotokollen för att få en uppfattning om vad som bedöms.  

Läs även Tävlingsbestämmelser, som kan hämtas från SCF:s hemsida, 

www.cheerleading.se.  

 

Anmälan 

Vänligen sammanställ och skicka in en anmälan per förening. Anmälan till 

tävlingen sker via den länk som ni finner nedan. Sista datum för registrering är 

10 december 2022.  

Efteranmälningar accepteras endast mot erläggande av förseningsavgift på 1000  

kr per förening, dock accepteras inga nya starter senare än 30 dagar innan 

tävling.  

I anmälningslänken anger ni hur många deltagare ni har i varje lag. Pensumlistor 

för alla SM-starter ska bifogas tillsammans med anmälan, dessa mailas till 

dm@cheerleading.se, samt tas med en ytterligare lista till tävlingen och lämnas 

in i incheckningen. För RM-starter ska istället en pensum-lista för varje start på 

tävlingsdagen lämnas in vid incheckning. Antalet personer på pensum-listan 

måste då överensstämma med antalet anmälda deltagare. 

Här är länken som ska användas för anmälan: 

https://forms.office.com/r/WLicXHwiZn 

 

Startavgifter 

Startavgiften på distriktsmästerskap är en fast avgift per lag.  

 

Distriktsmästerskap:  

• Partner Stunt – 600 kr per start  

• Group Stunt – 1000 kr per start  

• Lag: Performance Cheer, cheer level 1, 2, 3 samt masters och 

paracheer – 3300 kr per start  
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• Lag: Cheer level 4, Elite och Premier – 4000 kr per start 

 

Betalningen skall vara inbetald och registrerad enligt den faktura som skickas ut 

efter anmälan. Senare inbetalningar accepteras endast mot erläggande av 

förseningsavgift på tusen (1000) kronor per förening. 

I och med inskickad anmälan förbinder föreningen sig att betala 

startavgiften/startavgifterna. Fakturerade anmälningsavgifter betalas inte 

tillbaka om en start av olika anledningar inte kommer kunna fullfölja 

tävling.  

 

Tränare och reserver 

Varje start får anmäla maximalt tio (10) personer utöver de aktiva, varav 

max fyra (4) av dessa får vara reserver. Dessa får följa med de tävlande 

under hela dagen, inklusive förträning och tävling. Alla dessa personer 

behöver finnas med på den aktuella pensum-listan.  

Vid incheckningen skall det tydligt markeras vilka som är tränare och vilka 

som är reserver. Minst en av de anmälda tränarna skall ha korrekt 

utbildning i enlighet med TR. I klassen Group stunt är antalet reserver 

begränsat till max två (2) stycken. Inga reserver är tillåtna i klassen Partner 

stunt. Inbyte av reserver ska anmälan snarast möjligt. Under tävlingsdagen 

sker detta i sekretariatet.  

 

Licenser och legitimering 

Alla aktiva och tränare måste ha giltig tävlingslicens. Tävlande i klasser med SM 

status måste vid registrering i incheckningen uppvisa giltig ID-handling. 

Tävlande i klasser med RM status behöver ej uppvisa ID-handling vid 

registrering då endast tränaren behöver genomföra registreringen.  

 

Musik 

Musiken tas med på USB-minne, mobiltelefon eller ipad. Ni behöver inte skicka 

in musiken i förväg utan ansvarar själva för att sätta på den på förträning och 

tävling, samt ansvarar själva för att musiken är korrekt.  

 

Mat 

Mer information kommer komma längre fram.  

 

Biljetter 

Mer information kommer komma längre fram.  
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Kontakta oss gärna vid frågor, antingen via e-mail eller via telefon! 

 

Dm@cheerleading.se 

www.cheerleading.se 

 

mailto:Dm@cheerleading.se

