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Förord 

Tävlingsbestämmelserna är framtagna av Tävlingskommittén. Förbundsstyrelsen har 

använts som remissinstans. 

Följande dokument bör läsas ihop med tävlingsbestämmelserna: 

- Svenska Cheerleadingförbundets tävlingsregler. 

- Internationella All Star Federationens levelsregler som finns att läsa på 

http://www.iasfworlds.com/  

- Europeiska Cheerleading Unionens regler som finns att läsa på 

www.europeancheerunion.com  

- Internationella Cheerleading Unionens regler som finns att läsa på 

www.cheerunion.org.  

Se vidare i tävlingsreglerna vilka regler som gäller. 

- Svenska Cheerleadingförbundets bedömningsreglemente. 

- Svenska Cheerleadingförbundets arrangörshandbok för öppna tävlingar.  

 

 

  

http://www.iasfworlds.com/
http://www.europeancheerunion.com/
http://www.cheerunion.org/


   

 

3 

 

Innehållsförteckning 

1 Förkortningar, begrepp ............................................................................................ 5 

2 Allmänt .................................................................................................................... 6 

2.1 Syfte .................................................................................................................. 6 

2.2 Tillämpning ....................................................................................................... 6 

2.3 Giltighet............................................................................................................. 6 

3 Allmänna bestämmelser .......................................................................................... 7 

3.1 Allmänt och säkerhet ......................................................................................... 7 

3.2 SCF-ansluten förening ....................................................................................... 8 

3.2.1 Inför tävling ................................................................................................. 8 

3.2.2 På tävling ....................................................................................................10 

3.2.3 Tränare .......................................................................................................10 

3.2.4 Utländska utövare .......................................................................................11 

3.2.5 Förenings- och lagtillhörighet.....................................................................11 

4 Klädsel på tävling ...................................................................................................12 

4.1 Utövare .............................................................................................................12 

5 Domare ...................................................................................................................14 

5.1 Allmänt .............................................................................................................14 

5.2 Licensierade domare .........................................................................................15 

5.3 Inför tävling ......................................................................................................15 

5.4 På tävling ..........................................................................................................16 

5.5 Efter tävling ......................................................................................................16 

6 Spotters ...................................................................................................................17 

6.1 Allmänt .............................................................................................................17 

6.2 Godkända spotters ............................................................................................17 

6.3 På tävling ..........................................................................................................17 

7 Tävlingar ................................................................................................................18 

7.1 Allmänt .............................................................................................................18 

7.2 SCF:s officiella mästerskapstävlingar ..............................................................19 

7.2.1 Allmänt .......................................................................................................19 

7.2.2 Kvalstruktur ................................................................................................20 



   

 

4 

 

7.2.3 Dispens .......................................................................................................21 

7.3 Tyckartävlingar ................................................................................................22 

7.4 Öppna tävlingar ................................................................................................23 

8 Internationella tävlingar .........................................................................................24 

8.1 Deltagande på internationell tävling ................................................................24 

8.2 EM/JEM ...........................................................................................................25 

8.3 VM/JVM ..........................................................................................................25 

8.4 Klubb-VM ........................................................................................................25 

9 Landslag .................................................................................................................26 

9.1 Deltagande i landslag .......................................................................................26 

9.2 Förbundskapten ................................................................................................26 

9.3 Landslagstränare ...............................................................................................26 

10 Övrigt ...................................................................................................................27 

 

  



   

 

5 

 

1 Förkortningar, begrepp 

RF – Riksidrottsförbundet 

SCF – Svenska Cheerleadingförbundet 

ICU – Internationella Cheerleading Unionen 

ECU – Europeiska Cheerleading Unionen 

IASF – Internationella All Star Federationen 

 

TB – Tävlingsbestämmelserna 

TR – Tävlingsreglerna 

BR - Bedömningsreglementet 

FS – Förbundsstyrelsen 

TK – Tävlingskommittén 

LU – Landslagsutskottet  

IU – Internationella Utskottet 
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2 Allmänt  

 

2.1 Syfte 

Svenska Cheerleadingförbundets tävlingsbestämmelser syftar till att skydda 

cheerleadingsporten och utövarna från skada. TB reglerar SCF:s tävlingsverksamhet 

för att tävlingsverksamheten ska ske på lika villkor. 

 

2.2 Tillämpning 

TB gäller för all tävlingsverksamhet nationellt och internationellt för SCF och dess 

medlemmar och där bestämmelserna anges. I tillämpliga delar ska TB även tillämpas 

på träning.  

 

2.3 Giltighet 

TB gäller för tävlingssäsongen 2022-07-01 t.o.m. 2023-06-30. 

Vid behov kan TK besluta om tillägg till och andra ändringar i TB under pågående 

giltighetsperiod. Dessa ändringar ska kommuniceras till SCF:s medlemsföreningar. 

Det är alltid föreningens, ledarens, funktionärens och utövarens ansvar att hålla sig 

uppdaterade om vid var tid gällande regelverk.  
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3 Allmänna bestämmelser 

 

3.1 Allmänt och säkerhet 

1. Utövare, tränare, ledare och funktionärer ska följa ICU:s Code of Ethics på 

individen tillämpliga delar. Tränare ska även följa ICU:s Coaches Code of 

Conduct. 

2. Utövare, tränare, ledare och funktionärer ska under en tävlingsdag: 

- följa alla bestämmelser, regler och anvisningar som är beslutade av 

SCF och/eller arrangören.  

- visa respekt och vara artig mot utövare, tränare, ledare, funktionärer 

och publik. 

- acceptera att beslut som fattas av domare och andra funktionärer och 

representanter för SCF är gjorde efter bästa förmåga.  

- inte dricka alkohol eller använda droger eller tobak. 

- inte svära eller uppträda allmänt ovårdat, ohyfsat eller provokativt. 

Överträdelser kan leda till diskvalificering eller avstängning från tävlingen. 

Vissa överträdelser kan också medföra en anmälan till bestraffning enligt 14 

kap. RF:s stadgar.  

I enlighet med RF:s stadgar (14 kap. 6§) kan Juridiska nämnden fatta beslut 

om avstängning som även omfattar träning i anläggning som disponeras av 

den dömdes förening eller annan förening med medlemskap i eller 

anslutning till SCF.  

 

3. Tävlingsprogrammets koreografi, musik och klädsel får tillsammans eller 

enskilt inte ge intryck av att det anspelar på sex, våld, rasism eller annan 

diskriminering.  
 

4. Rekvisita, maskotar och tävlingsdräkter får inte vara utformade så att de 

väcker anstöt hos publik och åskådare eller på annat sätt skadar 

cheerleadingsporten.  
 

5. Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till och följa de dopingregler som 

finns upprättade av World Anti-Doping Agency (WADA) samt förstå att intag 

av kosttillskott och läkemedel alltid sker på eget ansvar. Alla idrottsledare är 

också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att 

dopingkontroller kan genomföras.  

 

Överträdelser kan medföra diskvalificering och avstängning. För mer 

information se Svenska Cheerleadingförbundets (SCF) Antidopingprogram. 
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6. Lag får inte utföra övningar över sin förmåga. Tränare och ledare ansvarar 

personligen för att detta efterföljs. Maximala moment för pyramider, stunts 

och volter i cheerklasser regleras av TR samt IASF:s, ECU:s och ICU:s 

regelverk. Maximala moment för pomklasser regleras av TR samt IASF:s och 

ECU:s regelverk. Se vidare i TR vilka regler som gäller.  
 

 

Maximala moment för pyramider, stunts och volter i cheerdivisionerna regleras i: 

- miniminior enligt IASF Cheer Level 2. 

- miniordivisionen enligt IASF Cheer Level 3. 

- juniordivisionen enligt Cheer Elite (ECU). 

- seniordivisionen enligt Cheer Premier (ECU). 
 

Maximala moment för pomklasserna i alla divisioner regleras enligt ECU Freestyle 

pom. 

Observera att respektive klass och division kan ha ytterligare regler avseende enskilda 

tävlingar. Endast aktiviteter som följer dessa anvisningar är täckta av försäkring.  

 

3.2 SCF-ansluten förening 

 

3.2.1 Inför tävling 

1. Innan en utövare, som är medlem i en SCF-ansluten förening, tillåts delta i 

SCF:s officiella mästerskapstävlingar eller tävlingar sanktionerade av SCF 

ska denne vara licensierad via SCF. Det är alltid föreningens ansvar att se 

till att utövarna har rätt licens.  

 

2. Innan en förening tillåts deltaga i tävlingar som sanktioneras av SCF måste 

föreningen vara registrerad medlem i SCF. 

 

3. Endast förening som, senast vid av arrangören angiven tidpunkt, betalat 

föreskriven deltagaravgift får delta i tävlingen.  
 

4. Föreningen ska inkomma med en komplett anmälan till tävling inom utsatt tid 

i enlighet med angivna instruktioner i inbjudan. Om föreningen inte uppfyller 

dessa krav, exempelvis skickar in en icke-komplett anmälan så har arrangören 

rätt att ta ut en förseningsavgift om 1 000kr per förening och tävling.  
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5. I och med inskickad anmälan förbinder förening sig att betala startavgiften.  

Fakturerade anmälningsavgifter betalas inte tillbaka oavsett anledning till 

att anmäld start inte kunnat fullfölja tävling.  
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3.2.2 På tävling 

1. Varje förening som deltar med minst ett (1) lag i DM, SM/JSM och/eller 

RM/URM ska tillhandahålla en (1) funktionär per startande lag på tävlingen.  
 

2. Tävlande förening är skyldig att följa gällande regler samt för tävlingen 

framtagna riktlinjer. Förening som underlåter att följa regler och riktlinjer får 

uteslutas att delta i tävlingen. 
 

3. Utövare i SM/JSM-klasser är skyldiga att, på begäran av en SCF-

representant, uppvisa ID-handling för kontroll av deltagarlistan vid 

registreringen på samtliga av SCF:s mästerskapstävlingar. Övriga klassers 

deltagarlistor kontrolleras och signeras av behörig tränare.   
 

4. En tävlande start som använt en utövare utan licens, en utövare med 

tävlingsförbud eller en utövare avstängd från tävlingar vid ett av SCF:s 

mästerskap – diskvalificeras och ska till SCF betala en straffavgift om 

1 500kr per person och tillfälle. Överträdelsen kan också föranleda en 

anmälan om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

 

3.2.3 Tränare 

1. Alla tränare måste vara licensierade inom SCF-ansluten förening för att delta 

på SCF:s officiella mästerskapstävlingar eller tävlingar sanktionerade av SCF. 

För att vara tränare på tävling krävs därutöver tävlingslicens via SCF.  
 

2. Genomgångna och godkända utbildningar är ett krav för att få tävla vid SCF:s 

officiella mästerskapstävlingar och alla tävlingar som sanktioneras av SCF. 

Minst en anmäld tränare per start måste ha rätt utbildning enligt följande:  

- För deltagande i miniminior samt tävlande i Cheer Level 1 i alla 

divisioner krävs ledare samt tränare.  

- För tävlan i Cheer Level 2 och Cheer Level 3 i alla divisioner krävs 

tävlingstränare och volt. 

- För tävlan i Cheer Level 4, Elite och Premier inklusive Group stunt och 

Partner stunt krävs tävlingstränare utveckling. 

- För tävlan i samtliga cheer pom klasser krävs pomutbildning 

motsvarande den klass laget tävlar i.  
 

3. Dispens får sökas för föreskriven utbildning som inte tillhandahållits av SCF 

eller, som efter beslut av SCF blivit inställd. 
 

4. Tränare ska klä sig professionellt och ändamålsenligt på tävling. 
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3.2.4 Utländska utövare 

1. För icke-svenska medborgare gäller samma regler som för svenska 

medborgare vid tävlingar.  
 

2. Vid svenska mästerskap får endast svenska medborgare eller person med 

permanent uppehållstillstånd deltaga. I vissa fall kan även dispens ges till 

personer som inte uppfyller dessa krav om det tydligt kan påvisas att personen 

i fråga varit en aktiv medlem i föreningen under en längre tid och inte lånats 

eller hyrts in enkom för tävling. 
 

3. Föreningsansvarig är ansvarig att kontrollera att alla tävlande är svenska 

medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har giltig dispens vid 

SM/JSM.  
 

3.2.5 Förenings- och lagtillhörighet 

1. En medlem som är licensierad hos SCF tillhör sin medlemsförening under 

aktuell tävlingssäsong. Det är inte tillåtet att tävla för två olika föreningar 

under samma tävlingssäsong. (Se undantag). 

- Undantag: Det är tillåtet att representera två föreningar varav en i cheer pom 

och en i cheer på samma tävling/under samma tävlingssäsong. 

- Undantag: Det är tillåtet att representera två föreningar på samma 

tävling/under samma tävlingssäsong varav som utlånad tränare till den ena 

föreningen.  

Se övergångsregler på SCF:s hemsida för mer information. 

 

2. En tävlande i lagklasser får inte tävla i RM och SM under samma 

tävlingssäsong. (Se undantag).   

- Undantag: En aktiv får tävla i lagklasser i cheer pom och cheer under 

samma tävlingssäsong oavsett status på tävling.  

- Undantag (cheerklasserna): En aktiv som endast tävlat i en RM-klass på 

DM får även ställa upp i en SM-klass på RM/SM. Det är däremot inte 

tillåtet för en aktiv som tävlat i en SM-klass på DM att tävla i både SM-

klass och RM-klass på RM/SM (gäller lagklasserna). 
  

3. Om ett lag eller en förening upphör eller tillfälligt upphör att deltaga i 

tävlingar har föreningen fortfarande förhandlingsrätt för licensierade 

medlemmar och vanliga övergångsregler gäller.  

 

Utöver dessa undantag ges inga dispenser. Kontakta TK för mer information 

gällande undantag.  
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4 Klädsel på tävling    

 

4.1 Utövare 

1. Tävlingsdräkter får inte vara utformade så att de väcker anstöt hos publik 

och åskådare eller på annat sätt skadar cheerleadingsporten.  
 

2. SCF har rätt att förbjuda en förening att bära text eller reklam på 

tävlingsdräkter, tävlingskläder och överdragskläder om det anses skada 

sportens anseende eller intressen. 
 

3. Alla som utför ett program samtidigt på tävlingsmatta eller tävlingsgolv ska 

ha enhetliga dräkter som inte stör helhetsintrycket.  
 

- Undantag: En åtsittande hudfärgad trikå kan vid specifika behov användas 

för att täcka mage (endast seniorklassen) och/eller armar/ben (alla klasser). 

Denna trikå får ej störa helhetsintrycket på tävlingsdräkten. 
 

4. Det är inte tillåtet att ta av delar av dräkten under programmets 

framförande. Lösa delar av dräkten som avlägsnas av utövarna 

under programmet räknas som rekvisita/props och måste följa 

reglerna för dessa. Se TR för mer information. 
  

5. En överdel ska användas under tävlingsprogrammet.  
 

6. Byxor, shorts eller kjol ska användas. Partiet från ljumsken 

och uppåt ska vara täckt enligt bild 1. Stjärten ska alltid vara 

täckt. När utövarna bär kjol ska stjärten vara täckt av briefs 

eller motsvarande. Enbart briefs är inte tillåtet som underdel. 

En stjärt räknas som täckt när man inte ser vecket under 

stjärten. 
 

7. Underkläder får inte synas på tävlingsgolvet. 
 

8. Det är inte tillåtet att bära dräkter som visar magen/bålen i 

någon klass. Ryggen ska vara täckt från en tänkt linje från bh-

band och nedåt. Framsidan av bålen ska vara täckt från en 

tänkt linje halvvägs mellan armhåla och halsgrop och nedåt. Se 

bild 2. 
 

Bild 1: Områden som måste vara 

täckta med shorts eller kjol. 

Bild 2: Maximal exponering i 

divisionerna minior och junior. 
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Med ”midriff” menas när bålen exponeras runt kroppen från under bysten ned 

till höftbenen.  

 

9. Genomskinliga material i tävlingsdräkten räknas som bar hud och får endast 

användas på kroppsdelar där hud får exponeras. Tävlingsdräkter ska inte vara 

avsedda för att exponera utövarnas kroppar.   
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5 Domare 

 

5.1 Allmänt 

1. Domaransvarig i SCF ansvarar för att årligen upprätta en lista över godkända 

domare per klass och division. Listan ska innehålla information om vilken 

nivå domaren har. 
 

2. Domaransvarig i SCF ansvarar för att underrätta ECU/ICU om de domare 

SCF och TK finner lämpliga för att döma internationella tävlingar.  
 

3. Domaransvarig i SCF utser, i samråd med TK, domare vid SCF:s officiella 

mästerskapstävlingar. 
 

4. På SCF:s officiella mästerskapstävlingar finns domare med två olika 

funktioner.  
 

- Bedömningsdomare som bedömer teknik, utförande, svårighetsgrad och 

koreografi. De ger poäng till lagen på fastställda protokoll som sedan utgör 

grunden till lagens ranking. 

 

- Regeldomare som kontrollerar att reglerna följs och utmäter 

poängsbestraffningar i de fall där regelbrott sker. Regeldomaren ska finnas 

på plats när tävlingsprogrammen utförs och ska tillse att 

säkerhetsreglerna efterföljs. De har rätt, men inte skyldighet, att kontrollera 

att säkerhetsreglerna efterföljs av de tävlande i alla utrymmen i 

tävlingshallen under tävlingsdagen. 
 

5. Domarstaben ska vid SCF:s officiella mästerskap bestå av minst tre (3) 

bedömningsdomare, en (1) regeldomare och en (1) tävlingsdomare. 
 

6. Domare har rätt till ersättning för sin domarinsats på DM, RM/URM och 

SM/JSM. Ersättningen fastställs och utbetalas av SCF. Utbetalningen sker 

efter att domaren slutfört sitt uppdrag.  
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5.2 Licensierade domare 

1. Licensiering, klassificering och lämplighetskontroll av domare bestäms av 

TK. 

 

2. TK får återkalla licensen för en viss domare om hen inte fullföljer sina 

ålägganden enligt detta kapitel eller inte anses uppfylla allmänna 

lämplighetskrav.  
 

3. För att erhålla domarlicens som regeldomare ska man ha genomgått SCF:s 

regeldomarutbildning med godkänt resultat, ha bisuttit minst två (2) av SCF:s 

officiella tävlingar med godkänt resultat samt visa allmän lämplighet. 
 

4. För att erhålla domarlicens som bedömningsdomare (Cheer Level 1–3 samt 

pom) ska man ha genomgått SCF:s bedömningsdomarutbildning med godkänt 

resultat, bisuttit två (2) av SCF:s officiella tävlingar samt visa allmän 

lämplighet.  

 

TK har rätt att ge dispens.  

 

5.3 Inför tävling 

1. Domare i SCF:s officiella tävlingar ska vara godkända av TK och i första hand 

inneha domarlicens.  
 

2. Domare med utländsk domarlicens kan medföra behövliga internationella 

influenser. När anledning förekommer kan domare med utländsk domarlicens 

därför godkännas för viss tävling. Vid SM eftersträvar SCF att ha domare som 

även dömer EM och VM. 
 

3. Om licensierade domare inte finns tillgängliga, godkänns domare inför viss 

tävling av TK i samråd med SCF:s domaransvarige. Kriterier som gäller för 

godkännande är främst erfarenhet. 
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5.4 På tävling 

1. Domaren ska döma efter de regler som föreskrivs i TB, TR och 

bedömningsreglementet. 
 

2. Regeldomaren har rätt, men inte skyldighet, att kontrollera att 

säkerhetsreglerna efterföljs av utövarna i alla utrymmen i tävlingshallen 

under tävlingsdagen.  
 

3. I alla officiella tävlingar ska domare föra bedömnings- och regelprotokoll. 

Varje bedömningsdomare ska fylla i ett fullständigt protokoll per deltagande 

start. Regeldomaren/regeldomarna ska fylla i ett protokoll för det/de lag som 

utdelats varningar, poängavdrag och blivit diskvalificerade.  
 

4. Domare ska klä sig i svart/mörk kavaj på tävling. 

 

5.5 Efter tävling 

1. Efter prisutdelningen ska ett av arrangören iordningställt rum bemannas av en 

regeldomare samt tävlingsdomaren. Regeldomaren finns där för att svara på 

frågor från tränare angående regelavdrag. Om ingen tränare kommit till 

rummet inom tio (10) minuter efter att protokollen delats ut har domarna rätt 

att lämna lokalen. 
 

2. Efter tävlingens slut ska domaren/domarna ta del av de protester som, inom rätt 

tid, inkommit till TK och lämna sitt utlåtande till dessa. 
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6 Spotters 

 

6.1 Allmänt 

1. Spotteransvarig i SCF ansvarar för att årligen upprätta en lista över 

godkända spotters. 
 

2. Spotteransvarig i SCF utser, i samråd med TK, spotters vid SCF:s 

mästerskapstävlingar. 

 

3. Spotters ska finnas på plats under byggande klasser vid SCF:s 

mästerskapstävlingar. Tävling får inte starta förrän spotters är på plats., vilket 

tävlingsdomaren ansvarar för. 

 

4. Spotters har rätt till ersättning för sin insats på SCF:s mästerskap. Ersättningen 

fastställs och utbetalas av SCF efter att spottern slutfört sitt uppdrag.  
 

 

6.2 Godkända spotters 

1. Spotters i SCF:s tävlingar ska vara godkända av TK. 
 

2. Godkännande och lämplighetskontroll av spotters bestäms av TK. En spotter 

ska ha lämplig erfarenhet och fysik för sin uppgift. 
 

3. För att kvarstå som godkänd spotter ska hen, förutom att visa lämplighet, 

medverka vid de tävlingar hen ålagts att vara spotter vid. 
 

4. Om godkända spotters inte finns tillgängliga, godkänns spotters av TK i 

samråd med SCF:s spottersansvarige. Kriterier för godkännande är främst 

erfarenhet. 

 

6.3 På tävling 

1. Spottern ska arbeta efter de regler som föreskrivs i TB och TR.  
 

2. Under tävling ska externa spotters delta i uppfångandet då en olycka håller 

på att inträffa. Dessa spotters ska inte användas i en aktivt stabiliserande roll 

eftersom deras uppgift enbart är säkerhetssökande. 
 

3. Spotters ska klä sig i en representativ klädsel fastställd av TK.  
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7 Tävlingar 

 

7.1 Allmänt  

1. Tävling får inte anordnas utav SCF:s medlemsföreningar utan att TK givit sitt 

skriftliga tillstånd till tävlingen.  
 

2. Det är inte tillåtet för SCF:s medlemsföreningar att arrangera andra tävlingar 

samtidigt som SCF:s mästerskap.  
 

3. FS har, i samråd med TK, rätt att på saklig grund förbjuda och ställa in 

tävlingar.   
 

4. Vid tävlingar ska arrangören se till att arenan håller god standard och att 

ingen säkerhetsrisk föreligger vad gäller redskap, golv och dylikt (se 

arrangörshandboken för öppna tävlingar). 
 

5. För information om mattstorlek, se TR.  
 

6. En anslutande eller extern hall ska finnas för deltagande lags uppvärmning. 

Uppvärmningshallen ska ha samma standard som tävlingshallen vad gäller 

tävlingsyta, säkerhetsyta och takhöjd.  
 

7. Takhöjden ska vara minst nio (9) meter för tävlingar med byggande klasser.  
 

8. Sjukvårdspersonal, med direkt anslutning till sjukvårdsutrustning ska finnas i 

direkt anslutning till tävlingsytan och övriga ytor där arrangör hänvisat 

deltagare till uppvärmning. Inga hinder för akut utryckning får finnas. 
 

9. Det är arrangörens ansvar att se till att ljudnivån i hallen inte överstiger 

riktlinjer satta av folkhälsomyndigheten.  
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7.2 SCF:s officiella mästerskapstävlingar 

 

7.2.1 Allmänt 

1. Till SCF:s officiella mästerskapstävlingar hör de Svenska mästerskapen (SM), 

riksmästerskapen (RM) och distriktsmästerskapen (DM). På dessa tävlingar 

ska SCF:s tävlingsbestämmelser och tävlingsregler följas. 
 

2. Minst en officiell representant utsedd av TK ska finnas närvarande vid SCF:s 

officiella mästerskapstävlingar för att svara på frågor gällande TB och TR, 

samt kontrollera att de efterföljs. 
 

3. Vid Svenskt Mästerskap eller Riksmästerskap bör information om datum och 

plats för tävlingen vara alla föreningar tillhanda senast sex (6) månader före 

tävlingen. Vid Distriktsmästerskap ska informationen om datum och plats för 

tävlingen vara alla föreningar tillhanda senast fyra (4) månader före tävlingen. 

Informationen om Svenskt Mästerskap, Riksmästerskap och 

Distriktsmästerskap sker via SCF:s hemsida. 
 

4. DM ska arrangeras tidigast 1:a januari och senast 1:a april varje år. RM/SM 

ska arrangeras i maj varje år.  
 

5. Under sju (7) dagar efter att startordningen offentliggjorts har deltagande 

föreningar möjlighet att inkomma med synpunkter till SCF. SCF är inte 

skyldig att tillgodose föreningarnas önskemål. 
 

6. TK har rätt att med trettio (30) dagars varsel besluta om mindre 

regeländringar till tävling. Sådana ändringar får dock inte påverka klasser 

eller divisioner. 
 

7. TK kan besluta att upplåta rätten att genomföra officiella tävlingar till valfri 

SCF-ansluten arrangör. Ansvarig för överlåtet mästerskap den till vilken 

arrangemanget har upplåtits är ansvarig för att TB i alla delar efterlevs och ska 

under genomförandet av arrangemanget kontinuerligt stå i kontakt med TK. 
 

8. SCF äger och förfogar ensamt över samtliga immateriella och anknytande 

rättigheter kopplade till SCF:s officiella tävlingar inklusive, men inte 

begränsat till medierättigheter.  
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9. På DM, RM/URM och SM/JSM ska en fast startavgift betalas för varje 

deltagande lag. Priset är inklusive tävlande, reserver samt tränare.  

 

Distriktsmästerskap:  

- Partner Stunt – 600 kr per start  

- Group Stunt – 1 000 kr per start  

- Lag: Pom, Cheer Level 1, 2, 3, Masters & Paracheer – 3 300 kr per start 

- Lag: Cheer level 4, Elite & Premier – 4 000 kr per start 

 

Riksmästerskap & Svenskt Mästerskap:  

- Partner Stunt – 1 000 kr per start  

- Group Stunt – 1 750 kr per start  

- Lag: Pom samt Cheer Level 2 & 3 – 5 400 kr per start 

- Lag: Cheer Level 4, Elite & Premier – 6 600 kr per start 
 

10. Endast utövarna samt maximalt ytterligare tio (10) anmälda personer till en 

tävlande start har rätt att erhålla ett eventuellt pris vid SCF:s mästerskap. 

Eventuella pokaler tillfaller föreningen. 
 

11. Alla vid domarbordet ska klä sig i svart/mörk kavaj.  
 

12. Representanter från SCF ska klä sig i svart/mörk kavaj eller representativ 

klädsel fastställd av SCF.  

 

7.2.2 Kvalstruktur 

1. En kvalplats tillfaller alltid föreningen som kvalat.  
 

2. De två bäst placerade starterna i varje klass och division på respektive 

distriktsmästerskap kvalificerar sig till samma klass och division på nationella 

mästerskapen samma tävlingssäsong.  
 

3. Maximalt tolv (12) starter per division och klass får delta i de nationella 

mästerskapen. 
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4. Förutom de åtta (8) som kvalificerar från SCF:s fyra distrikt, kvalificerar fyra 

övriga lag. De fyra (4) lagen tas från det eller de distrikten med flest starter i 

aktuell klass. Om ett lag avsäger sig sin plats upprepas processen tills klassen 

är fylld. I det fall antalet starter är lika avgörs kvalet genom lottning.  

Bild 1. Lag 1 och 2 (gröna i bilden) från respektive distrikt är direktkvalificerade till RM/SM. Även lag 3 

och lag 4 (röda i bilden) från DM mellersta och lag 3 från DM norra är direktkvalificerade då distrikten 

har flest starter. Den 12:e kvalplatsen kommer att avgöras genom lottning från de lag markerade i blått 

då kvarvarande lag är lika många i alla distrikten.  

 

5. I de fallen en förening har haft fler än en start i samma klass och division i 

lagklass, får endast en av dessa starter kvalificera sig till nationella 

mästerskapen i denna klass och division. Detta gäller inte Group stunt, 

Partner stunt och cheer pom.  

 

6. Vid sammanslagna DM slås även kvalplatserna ihop, vilket innebär att 

placeringarna 1–4 är direktkvalificerade till nationella mästerskapen.  

 

7.2.3 Dispens 

1. TK kan, efter ansökan från förening, tillåta undantag från TB och TR på 

mästerskapstävlingar (DM, RM/SM), dock inte bestämmelser som rör 

säkerhet eller som regleras av RF. Handläggningstiden är maximalt en 

månad. Dispens för SCF:s mästerskap ska sökas senast 31 december året 

innan tävling med undantag för akuta dispenser. En akut dispens avser 

händelser som inte gått att förutse innan den 31 december.  

 

2. För att en dispensansökan ska behandlas efter den 31 december (gäller inte 

akuta dispenser) krävs att en avgift om 1 000kr erläggs. Avgiften ska 

inbetalas till SCF efter bekräftelse från TK. Plusgiro: 601 23 63-5 eller 

Bankgiro: 5626-4906 

 

3. Dispensansökningar avseende förhållanden som enligt tydliga föreskrifter i 

TB eller TR inte kan bli föremål för dispens, kommer inte behandlas av TK.  
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7.3 Tyckartävlingar 

1. För att arrangera en tyckartävling så måste en SCF-ansluten förening söka 

sanktion hos TK. Ansökningsavgiften är 500kr. SCF har möjlighet att 

fakturera arrangören en tilläggsavgift upp till 2 000 kr om handläggningen av 

ansökan kräver betydande merarbete för SCF:s organisation eller anställda.  
 

2. På tyckartävlingar är det arrangören som bestämmer vilka klasser som ska 

erbjudas och vilka tävlingsregler som ska tillämpas. Bestämmelserna får 

dock inte bryta mot SCF tävlingsbestämmelser.  
 

3. Miniminiorer får endast tävla i klass med reglemente motsvarande IASF 

Cheer level 1 och IASF Cheer level 2 på tyckartävlingar. 
 

4. För deltagande på tyckartävlingar räcker det med träningslicens hos SCF. Det 

är varje tävlande lags tränare och förenings ansvar att se till så att samtliga 

aktiva, tränare och reserver har en giltig licens och därmed också är 

försäkrade. 
 

5. På tyckartävlingar får inga bedömningsprotokoll användas och ingen ranking 

får förekomma. Det är inte tillåtet att lämna ut protokoll där bedömning gjorts 

med siffor. 
 

6. En tyckare är inte en domare och gör sin bedömning på rent subjektiva 

grunder.  
 

7. Enskilda lag behöver inte söka sanktion om tävlingen redan är sanktionerad av 

TK.  
 

8. Om arrangerande förening underlåter att iaktta säkerhetsbestämmelser eller 

övriga bestämmelser får TK i samråd med FS ålägga föreningen att betala en 

straffavgift om upp till 25 000 kr. Ett sådant beslut får kombineras med en 

tävlingsbestraffning i form av ett förbud att tills vidare arrangera tävlingar.  
 

9. För tyckartävlingar har tävlingsarrangören rätt till alla inkomster och står för 

alla utgifter av vad de slag det vara må relaterade till tävlingen.  
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7.4 Öppna tävlingar 

1. För att arrangera en öppen tävling så måste en SCF-ansluten förening ansöka 

om sanktion hos TK. Ansökningsavgiften är 500 kr. SCF har möjlighet att 

fakturera arrangören en tilläggsavgift upp till 2 000 kr om handläggningen av 

ansökan kräver betydande merarbete för SCF:s organisation eller anställda.  
 

2. På öppna tävlingar är det arrangören som bestämmer vilka klasser som ska 

erbjudas och vilka tävlingsregler som ska tillämpas. Bestämmelserna får 

dock inte bryta mot SCF tävlingsbestämmelser.  
 

3. Miniminiorer får inte rankas oavsett vilken klass de startar i. 
 

4. För deltagande i öppna tävlingar krävs tävlingslicens. Endast tävlande med 

tävlingslicens får delta i tävlingsverksamhet. Det är varje tävlande lags tränare 

och förenings ansvar att se till att alla aktiva, tränare och reserver har en giltig 

tävlingslicens och därmed också är försäkrade.  
 

- Undantag: Om arrangören tillhandahåller klasser (exempelvis för 

miniminiorer) där man inte tillämpar rankning eller använder sig av 

tyckarbedömning, räcker det med träningslicens för just den klassen.  
 

5. En öppen tävling är en tävling till vilken även andra föreningar än den egna 

föreningens lag inbjuds att delta.  
 

6. På öppna tävlingar utförs bedömningen enligt arrangörens bestämmelser.  
 

7. Enskilda lag behöver inte söka sanktion om tävlingen redan är sanktionerad av 

TK. 
 

8. Om arrangerande förening underlåter att iaktta säkerhetsbestämmelser eller 

övriga bestämmelser får TK i samråd med FS ålägga föreningen att betala en 

straffavgift om upp till 25 000 kr. Ett sådant beslut får kombineras med en 

tävlingsbestraffning i form av ett förbud att tills vidare arrangera tävlingar.  
 

9. För öppna tävlingar har tävlingsarrangören rätt till alla inkomster och står för 

alla utgifter av vad de slag det vara må relaterade till tävlingen.  
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8 Internationella tävlingar 

 

8.1 Deltagande på internationell tävling 

1. En SCF-ansluten förening som vill deltaga i en internationell tävling ska 

begära sanktion av TK innan de anmäler sig till tävlingen. Detta gäller även 

de som från RM/SM kvalificerat till deltagande i EM samt Klubb-VM.  

Ansökan ska vara inne i god tid, med hänsyn till att handläggningstiden är 

upp till en månad (30 dagar).  
 

2. När villkoren är uppfyllda ska TK, i samråd med IU, besluta om sanktion. 

Föreningen och laget ska, förutom sportsliga krav uppfylla allmänna 

lämplighetskrav för att representera Sverige och SCF. Sanktion utfärdas inte 

för lag med utövare under 13 år. TK:s beslut får överklagas till FS.  
 

3. Om föreningen inte söker sanktion för eller tävlar på internationell tävling 

trots TK:s avslag på ansökan får TK ålägga föreningen att betala en 

straffavgift upp till 25 000 kr. Ett sådant beslut får kombineras med en 

tävlingsbestraffning i form av förbud att tills vidare, dock som längst 12 

månader, delta i SCF:s mästerskapstävlingar. Överträdelsen kan också 

föranleda en anmälan om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. 
 

4. Vid internationella tävlingar där andra än SCF:s tävlingsbestämmelser 

tillämpas får laget följa dessa regler under förutsättning att TK, efter samråd 

med IU, har godkänt detta i samband med handläggningen av 

sanktionsansökan. TK har dock rätt att, som villkor för sanktionen, kräva att 

TB eller vissa delar av TB efterlevs om så anses nödvändigt.  
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8.2 EM/JEM 

Aktuell kvalificeringsstruktur för EM/JEM, som kan förändras från år till år, 

tillhandahålles av TK på begäran. En kvalplats tillfaller alltid den förening som har 

kvalat. 

8.3 VM/JVM 

Efter avslutad tävlingssäsong ska LU utse förbundskapten och landslagstränare för 

nästkommande världsmästerskap. För mer information – se ”landslagstränare”.  

 

8.4 Klubb-VM 

Aktuell kvalificeringsstruktur för klubb-VM, som kan förändras från år till år, 

tillhandahålles av TK på begäran. Observera att kvalplatser till klubb-VM inte kan 

överlåtas och en kvalplats tillfaller alltid den förening som kvalat. Fullständig 

information gällande kvalificeringsstruktur till klubb-VM finns på 

www.cheerleading.se.  

 

 

  

http://www.cheerleading.se/
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9 Landslag 

 

9.1 Deltagande i landslag 

1. För att få delta i ett av Sveriges landslag måste utövaren vara licensierad i 

SCF.  
 

2. För att kunna representera Sverige på ett VM måste utövaren vara svensk 

medborgare.  

 

- Undantag: Under förutsättning att arrangörsreglerna tillåter det, kan även 

utövare med permanent uppehållstillstånd eller motsvarande vara behörig 

som deltagare.  

- I alla fall där svenskt medborgarskap saknas ska LU, efter samråd med IU, 

besluta om utövarens medverkan i landslaget.  

- I varje enskilt fall ska samtliga föreliggande omständigheter ligga till grund 

för bedömningen.  

- Observera att en ny bedömning måste göras inför varje nytt tävlingsår, 

eftersom de internationella reglerna kan ha ändrats. 
  

3. En landslagsuttagen utövare har rätt att prioritera i vilken tävling hen ska 

delta. En landslagsuttagen utövare som väljer att delta i landslaget eller av 

SCF anordnad tävling, i stället för tävling med sin förening, får inte bestraffas 

för detta av sin förening. 
 

4. SCF:s landslagsaktiva (utövare och tränare) är skyldiga att känna till 

antidopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott och läkemedel alltid 

sker på eget ansvar. Samtliga landslagsaktiva ska ha genomgått e-utbildningen 

”Ren vinnare”. 
 

För mer information gällande deltagande i landslag, se landslagspolicyn. 

 

9.2 Förbundskapten 

1. LU utser en förbundskapten i de fall där landslag ska företräda Sverige i 

internationell tävling.  

 

9.3 Landslagstränare 

1. LU utser, inför varje tävlingssäsong, landslagstränare som får i uppdrag att ta 

ut landslagsmedlemmar.  
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10 Övrigt 
 

TK har rätt att besluta om tolkningar av TB och att i alla uppkommande 

tävlingsrelaterade frågor göra utfyllande föreskrifter i frågor som inte är reglerade i 

TB.  


