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Svenska Cheerleadingförbundets Tävlingskommitté 

 

Information gällande sanktionsansökningar, 
öppna tävlingar och tyckartävlingar 

 

Svenska Cheerleadingförbundets tävlingskommitté (TK) vill göra några 

förtydliganden gällande sanktioneringar av internationella tävlingar, öppna tävlingar 

samt tyckartävlingar. TK utfärdar sanktioner både för arrangerande föreningar och 

tävlande lag lite beroende på vad syftet är.   

Tyckartävlingar 
För att arrangera en tyckartävlings så måste en SCF ansluten förening söka sanktion 

hos TK. En tyckartävling är en enklare tävling med tyckarbedömning. En tyckare är 

inte en domare och gör, precis som det låter, sin bedömning grundad på tycke och 

smak. 

För deltagande på tyckartävlingar räcker det med träningslicens. Det är varje tävlande 

lags ansvar att se till så att samtliga aktiva har en giltig licens och därmed är 

försäkrade. Ett bra sätt att kontrollera sina licenser är att dra ut ett tävlingsintyg från 

Pensum.  

Öppna tävlingar 
För att arrangera en öppen tävling så måste en SCF ansluten förening söka sanktion 

hos TK. På öppna tävlingar så görs bedömningen av bedömningsdomare. Exempel på 

öppna tävlingar i Sverige är t.ex.”Jamfest Nordic” eller ”November Cup”. Enskilda lag 

behöver inte söka sanktion då TK redan sanktionerat tävlingen.  

För deltagande på öppna tävlingar krävs tävlingslicens. Det är varje tävlande lags 

ansvar att se till så att alla aktiva har en giltig tävlingslicens och därmed är försäkrade. 

Ett bra sätt att kontrollera sina licenser är att dra ut ett tävlingsintyg från Pensum. 

Eventuella friskrivningar s.k. waivers är upp till varje arrangör.  

När ska man som lag söka sanktion? 
TK utfärdar, om inga särskilda skäl föreligger, tillstånd/sanktion till förbundsansluten 

förening som vill delta i internationell tävling. Handläggningstiden är maximalt en 

månad (30 dagar). Föreningen och laget ska vara lämpliga att representera Sverige och 

SCF. Lämpligheten avgörs utav TK. Om föreningen inte söker tillstånd/sanktion eller 

tävlar trots att tillståndet inte utfärdats, utdöms en straffavgift på 2000 SEK. Det kan 

även leda till avstängning från SCFs mästerskap under upp till ett års tid.  

För deltagande på internationella tävlingar krävs tävlingslicens. 


