
Övergångs och utlåningsförfarande 

Svenska Cheerleadingförbundet 
 

 

Vid en övergång från en förening till en annan måste övergång registreras 

hos SCF. Detta då det finns övergångsregler som reglerar hur övergångar 

mellan föreningar får ske. Behandlingstid för alla övergångar är 3 veckor.  

 

 

 
 

Övergångsavtal  

▪ Avtal som skrivs mellan två föreningar som innebär att den 

aktive helt och fullt går över till mottagande förening och får 

från datum då avtalet godkänts av förbundet tävla med 

mottagande förening. 

▪  

Övergångsregler  
 

Tävlingslicens grund/utökad upp till och med 11 år för preformance 

cheer & level 1-3 

• Har rätt till fri övergång under hela säsongen och man kan ej neka 

övergång.  

Tävlingslicens grund/utökad från och med 12 år för preformance cheer 

& level 1 och 2  

• Har rätt till övergång från den 10 juli fram till och med 10 dec. Man kan ej neka 

övergång under denna period. 

• Mellan den 10 december - 10 juni godkänns ingen övergång. Den aktive är dock 

välkommen att träna med annan förening men ej tävla. 

• Övergångsavtal krävs. 

 

Tävlingslicens grund/utökad från och med 12 år för preformance 

cheer & level 3-6 

• Har rätt till övergång från den 10 juli fram till och med 10 okt. Man kan ej neka 

övergång under denna period. 

• Mellan den 10 december - 10 juni godkänns ingen övergång. Den aktive är dock 

välkommen att träna med annan förening men ej tävla. 

• Övergångsavtal krävs. 
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Utlåningsavtal 

• Innebär att utlånande förening lånar ut tränaren till mottagande förening för 

specifik tävling. 

 

• Tränaren flyttas ej i Pensums registret utan kommer stå kvar hos utlånande 

förening där man har sin ordinarie licensbehörighet. 

 

• Tillsammans med utlåningsavtal skall ett tävlingslicensutdrag från Pensum 

skickas med. Vid anmälan till tävling skickas tävlingslicensutdraget (kopia) 

in till tävlingsarrangören tillsammans med utlåningsavtalet för att styrka 

utlåningen.  
 

 

Generella regler för övergångar: 

• Vid övergångsavtal får inga ekonomiska krav ställas av någon part. 

 

• Byten av föreningstillhörigheter för aktiv med giltig licens för innevarande 

tävlingsår kräver övergångsavtal och godkänns digitalt av SCF, vilket bara 

görs på helgfria vardagar. 

 

• Undertecknade avtal skall efter att det signerats av alla parter skickas digital 

till SCF till licenser@cheerleading.se. 

 

• Behandlingstid för alla övergångar är 3 veckor. 

 

• SCF ansvarar ej för att lösa tvister mellan föreningarna vid 

övergång/utlåning. 

 

• Avtalen skall sparas i mottagande förening för att vid begäran kunna visas 

upp. 

 

• Aktiva som varit licensierade i förening som lagt ner sin verksamhet, och 

som har begärt utträde ur SCF, har rätt att byta förening utan 

övergångsavtal. 

 

• Byte av förening för aktiv som ej har giltig licens för innevarande tävlingsår 

kräver ej övergångsavtal. 

 


