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Välkomna till DM Södra i cheerleading 2023!  
Tävlingen kommer hållas den 11 mars 2023 i Baltiska hallen, 

Malmö  

Här kommer den återstående informationen om tävlingen. 

 
 
Tävlingsarenan 

Tävlingen kommer äga rum i Baltiska hallen,   

Läs mer om Baltiska hallen här! Baltiska hallen - Malmö stad (malmo.se) 

 
Registrering och licenser  

Sekretariatet/registreringen öppnar kl. 08.00.  
Alla lag måste registrera sig så snart de anländer till hallen. Det är många lag som 
vill registrera sig samtidigt, så tänk på att komma i god tid.  
 
Eventuella ändringar som uppkommer efter att ansvarig förening har signerat 
pensumlistorna i sekretariatet skall anmälas till sekretariatet så snart som 
ändringen uppstått.  
 
Om någon saknar tävlingslicens för innevarande år leder detta till diskvalificering.  

- Diskvalificering kan även ske i efterhand om det uppdagas att licens har 
saknats.  

Det är varje förenings ansvar att se till att tränare har korrekt utbildning för varje 
start.  
 
Under dagen kommer sekretariatet vara öppet.  

- I sekretariatet finns möjlighet att anmäla ändringar i laguppställning, samt 
att få övriga frågor besvarade.  

- I sekretariatet finns information om eventuella ändringar i 
startordning/tider.  

- I sekretariatet hämtas protokoll och poängsammanställning för föreningens 
samtliga lag ut, efter tävlingens slut. 

 
Notera att vi kommer inte att dela ut papperskopior av startordning eller 
tidsschema i registreringen på grund av av miljöskäl. Samtliga scheman kommer 
finnas att hitta på Svenska Cheerleadingförbundet hemsida samt sitta uppsatta i 
korridorerna.  
 
 
Registreringen går till enligt följande: 

För RM-starter gäller,  

1. En ansvarig tränare från laget identifierar sig med giltig legitimation. Som 
giltig identitetshandling räknas ID-kort, körkort eller pass.  

https://malmo.se/Stadionomradet---for-arrangorer/Baltiska-hallen.html
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2. Den ansvarige tränaren från föreningen ska lämna in pensumlistor för laget 
där tränare och reserver tydligt är markerade.  

Sekretariatet kontrollerar att antalet aktiva på pensumlistan inte 
över- eller understiger antalet tillåtna anmälda utövare, reserver och 
tränare. Skulle detta inträffa riskerar laget startförbud.  

3. Den ansvarige tränaren signerar pensumlistor och intygar därmed att 
laguppställningen stämmer.  

För SM-starter gäller,  

1. Samtliga anmälda ska legitimera sig med giltig identitetshandling vid 
registreringen. Som giltig identitetshandling räknas ID-kort, körkort 
eller pass.  

Rada upp laget i åldersordning.  

Sekretariatet kontrollerar att de namn som är anmälda i och med inskickad 
pensumlista stämmer överens med de aktivas legitimation. Sekretariatet 
kontrollerar även att antalet aktiva på pensumlistan inte över- eller 
understiger antalet tillåtna anmälda utövare, reserver och tränare. Skulle 
detta inträffa riskerar laget startförbud.  

 
Obs,  Pensum-listorna måste finnas med utskrivna, annars tar SCF en administrativ 
avgift på 500 kr/förening.  
 
Vid osäkerhet om man är RM alt SM-start finns denna infon att läsa mer om i 
tävlingsreglerna, som går att finna på SCF:s hemsida.  
 
Omklädningsrum 

Alla lagen får tillgång till omklädningsrum. I dessa omklädningsrum befinner i er i 
20 minuter. Omklädningsrum är frivilligt att använda sig utav, men tider finns att 
hitta i tidsschemat.  
Ingen packning kan lämnas i omklädningsrummet utan kommer kunna lämnas i 
närliggande rum, dessa finns utmärkta i hallen samt hänvisning kan ges från 
sekretariatet.   
Samtliga kläder och all utrustning ansvarar förening över under dagen. Om 
det är stora väskor kan dessa kan ej tas med in på tävlingsgolvet. Vi 
rekommenderar därför att packa er utrustning i små väskor samt endast ta med 
det som är absolut nödvändigt.   
 
Uppvärmning  

Uppvärmning sker enligt tidsschema. Tidsschemat kommer publiceras inom kort 
på www.cheerleading.se. Håll utkik på hemsidan då det kan ske uppdateringar i 
schemat. Det är viktigt att alla respekterar uppvärmningstiderna.  
 
Musik  

Musiken ansvarar varje förening för att ha med sig till samtliga starter. 

Tränarna startar själva musiken för laget och har med sig den på en 

mobiltelefon.   

http://www.cheerleading.se/
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- Uttag som fungerar är AUX, och iphone-adapter 

Föreningen/tränarna ansvarar för att musikfilen fungerar samt är korrekt.    
 
Lunch  

Mer information om lunch uppdateras i detta dokumentet löpande. När mer 
information finns kommer även föreningarnas kontaktpersoner få ett mejl med 
information.  

 
Invigning  

Invigning kommer ske klockan 10.00 Det kommer inte ske någon defilering av lag 
på invigningen.  
 
 
Tävlingen  

Tävlingen kommer genomföras enligt tidsschema som publiceras på 
www.cheerleading.se inom kort. Observera att dessa scheman kan komma att 
uppdateras och att det är föreningens ansvar att se till att man följer den 
senaste versionen. Den senaste versionen finns alltid att finna på vår 
hemsida.  
 
Funktionärer kommer släppa in de tävlande i hallen och även kunna ge 
information om hur man ligger till i tidsschemat. Alla eventuella ändringar 
kommer att anslås dels vid inspringet, dels vid sekretariatet. Maximalt tio 
personer (inklusive tränare och reserver) får följa med laget in på 
uppvärmning och tävling.  Samtliga personer ska finnas med på 

pensumlistan som signerats vid registrering. Läs vidare i tävlingsreglerna på 

SCFs hemsida gällande tillåtna antal reserver samt tränare per lag.  
 
Det kommer finnas en särskild läktare för aktiva som vill titta på tävlingen.  

 
Prisutdelning  

Vid prisutdelningen ska alla lagen finnas på läktaren. De 3 lag som tagit medalj i 
respektive klass kommer sedan läsas upp utan inbördes ordning. Lagen går sedan 
ner till golvet där de olika placeringarna sedan läses upp.  
Varje placering tar emot sina medaljer i tur och ordning, lagen på 3:e och 2:a plats 
står kvar, för att sedan kunna tacka av varandra.  
 
Övriga regler  

- Det är ej tillåtet att använda hårspray, glitterspray eller andra typer 

av förpackningar innehållande gas/parfym. Allt sprayande sker 

utomhus – oavsett väder.   

- Det är ej tillåtet att ha med nötter eller produkter som innehåller 

nötter, utövare med allergier så som luftburen allergi kommer vistas i 

hallen.   

http://www.cheerleading.se/
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- Det är ej tillåtet att ha med citrusfrukter eller annat som innehåller 

citrus, utövare med allergier så som luftburen citrus-allergi kommer 

vistas i hallen 
 
Sjukvårdare 
Det kommer att finnas utbildade sjukvårdare på plats. Sjukvårdspersonalen 
kommer att vara fullt utrustade med nödvändigt material, men respektive 
lag/förening bör ändå ha med sig egna sjukväskor. Glöm inte fullständiga namn- 
och telefonlistor till exempelvis vårdnadshavare.  
 
 
Film från tävlingen 

Av kostnadsskäl kommer vi inte erbjuda livestreaming på DM i år.  

 

Försäljning  

Försäljning av cheer-kläder, bows, osv samt cafeteria kommer att finnas på plats.  
 
Entré 
Klackbiljetter är släppta till föreningarna. Tidsplan enl nedan,  

• Onsdag 25 januari till 8 februari 12.00. Klackbiljetter öppen för förening 
• Torsdag 9 februari 12.00. Kvarvarande biljetter släpps till allmänheten 

 
Information om klackbiljetter kommer i ett separat utskick till föreningens 
kontaktperson.  
 
Sportsmannaanda  
Cheerleading ska uppmuntra till ett sportsligt uppträdande i alla olika 
sammanhang. Idrottens roll är bland annat att bidra till att forma goda värderingar 
hos de aktiva. Vi hoppas att alla aktiva och tränare under dagen tänker på detta, så 
att vi alla kan ha en rolig och spännande dag tillsammans!  
 
Utvärdering  
Efter avslutat event önskar vi att ni föreningar deltar i utvärdering av tävlingen. 
Era svar är viktiga och bidrar till vår möjlighet att göra eventen ännu bättre.  
Länk till utvärdering: Utvärdering av tävling - till förening (office.com) 
 
Kontakta oss gärna vid frågor, antingen via e-mail eller via telefon! 
dm@cheerleading.se  

 

Varmt Välkomna! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKn5YT1AQrOtEtsygO4rIJtRUOUcwRDNSRE03OU5EUTJTS1JOSzRGQTQxTSQlQCN0PWcu
mailto:dm@cheerleading.se

