
 
 

Klubb-VM 
 

Bakgrund:  
SCF sökte och erhöll medlemskap i IASF 2010. 
En del i att vara medlemmar i IASF är att ge bids (kvalplatser) till svenska 
lag till klubb-VM.  
 
IU och TK tog tillsammans fram ett underlag för 2010, som därefter har 
uppdaterats.  
IASF ställer krav på kvalificerande tävling som endast RM/SM kan möta, 
varför förslag grundar sig på RM/SM som kvaltävling. I dessa krav ingår 
tex tidsintervall för tävlingens genomförande, storlek och antal år som 
tävlingen ska ha arrangerats. 
 
Vi kan inte ändra hur vi ger kvalplatser efter eget önskemål, utan detta måste gå 
genom IASF. De ska godkänna vår struktur samt vilken tävling som är kvalificerande. 
I framtiden kommer krav på att SCF byter regelsystem genom ICU 
(världsstandardisering) och detta krav kommer även att märkas på samarbetet med 
IASF. Vi inledde inför 2013/2014 en anpassning till levels systemet. Säsongen 
2014/2015 genomfördes utbyte av de sista klasserna. Från och med 2019/2020 bytte 
klassen Level 5 namn till Elite och Level 6 till Premier i Sverige.  
 
Definition 

Bid = kvalplats, dvs den förening som erhåller en kvalplats ges möjlighet att tävla. 
Man kan inte lämna över en kvalplats till ett annat lag. Kan/vill det laget som fick ett 
bid inte tävla så är det ett lag mindre som åker. 

Kvalstruktur: 

Se IASFs hemsida för samtliga klasser och regler. Följande divisioner är 
internationella och möjliga att ge kval till: 
 
CHEERLEADING WORLDS DIVISIONS & CATEGORIES:  
 
International - Level 6 Divisions:  
International Open/Global: no males, 10 to 24 members  
International Open Small Coed: 1 – 4 males, 10 to 24 members  
International Open Large Coed: 5 – 16 males, 10 to 24 members  
International Open Global Club 6 Coed: 1 – 16 males, 10 to 24 members  
 
International - Level 7 Divisions:  
International Open: no males, 10 to 24 members  
International Open Small Coed: 1 – 4 males, 10 to 24 members  
International Open Large Coed: 5 – 12 males, 10 to 24 members  
 



 
 
1 och 2an i Premier Senior kvalar till Level 7 International Open.  
1 och 2an i Premier Mixed Senior kvalar till Level 7 International Open Coed.  
 
1 och 2an i Elite Senior, oberoende av om de har manliga utövare med i laget, kvalar 
till International Open 6, alt Global.  
Första och andra laget i resultatlistan med manliga utövare i Elite Senior kvalar till 
International Open Coed Level 6, alt Global.  
I det fall en start kvalar till både International Open 6 och International Open Coed 
Level 6 måste föreningen välja kategori för starten. Representerande lag får ej starta i 
två kategorier. 
 
Beroende på regelutformning kommande år, kan kvalstrukturen komma att ändras i 
framtiden. 
 
 
Historik 
SCF delade 2010-2012 ut kvalplatser till de gulmarkerade klasserna från den svenska 
klassen cheer avancerad och till de grönmarkerade klasserna från den svenska klassen 
cheer mixed avancerad. Coed var inte indelad i small och large förrän säsongen 
2015/2016. 2013 gällde att kvalplatser delas ut ifrån Level 6. 1 och 2an fick bids till 
level 6, 3an och 4an får bids till level 5. 
 
Till säsongen 2015 infördes Level 5 för seniorer och SCF delade nu ut bids enligt 
följande: 
1 och 2an i Level 6 senior kvalade till Level 6 international open.  
1 och 2an i Level 6 Mixed senior kvalade till Level 6 international Open Coed.  
1 och 2an i Level 5 senior, oberoende av om de har manliga utövare med i laget, 
kvalade till International Open 5. Första och andra laget i resultatlistan med manliga 
utövare i Level 5 senior kvalar till International Open Coed Level 5. I det fall ett lag 
kvalar till både International Open 5 och International Open Coed Level 5 måste laget 
välja kategori. Laget får ej starta i två kategorier. 
 
Inför 2016 infördes indelningen i small och large coed. 
 
Inför 2019 infördes klassen International Global level 5, som kvalande starter fick 
möjlighet att välja istället för International Open Level 5: No males.  
 
Innan 2019 var levels indelade 1-6, därefter tillkom en level. Premier motsvarar 
numera level 7 istället för 6. Samma gäller för Elite. 
 
 
 



 
DANCE WORLDS DIVISIONS & CATEGORIES:  
 
International Open Jazz: 14 years and older  
International Open Pom: 14 years and older  
International Open HIP HOP: 14 years and older  
 
SCF delade 2010-2014 ut kvalplatser till alla tre klasserna.  
Cheerdans A fick bids till klasserna pom, jazz, hiphop i rankingordning från SM, 
vilket var ett förslag från IU som senare remissades från de danslag som deltog i 
klassen cheerdans avancerad. 
Inga lag tävlade klubb-VM under dessa år. 
2014 infördes klassen Freestyle Pom i Sverige, och första samt andra placering i den 
klassen kvalar till International Open Pom. 
 



Nedan ser ni arbetsordningen för nästkommande år. 
 
 
Arbetsordning:  
 

1. Färdigskriven applikation till FS (Firmatecknare) 
2. Underlag till FS och TK på IASF medlemskap 
3. Förslag på kvalstruktur till TK, krav på utlåtande inom 1 v 
4. SCF söker om medlemskap i IASF med beslutad kvalstruktur som delmängd. 
5. Kansliet bjuder in lag enligt kvalstruktur och årets RM/SM 
6. TK i samröre med IU ger sanktion. 
7. Kansliet skickar alla sanktioner samlat till IASF så att de ska veta vilka lag som får 

delta tillsammans med IASFs dokumentation på utdelade kvalplatser. 
8. Kansliet/TK utvärderar processen efter varje års tävling och ger förslag på nästa års 

agenda 
 
OBS, till skillnad från de officiella mästerskapen EM och VM hanterar SCF ej 
sammanställningen av alla anmälningar. 
 
Att kansliet bjuder in innebär att vi skickar ett informationsbrev som vi skickar ut till 
berörda lag. Vi uppdaterar även hemsidan. 
TK ska ha full inblick i arbetets alla steg. 
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