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1 Formalia 

1.1 Organisation  

1.1.1 Medlemmar 
Totalt antal medlemsföreningar är 50 st och totalt antal licensierade medlemmar är 

7125 st per den 30 juni 2018 (jf med 6256 st 2017).   

 2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/ 

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

Södra distriktet 15 14 15 16 18 16 

Mellersta distriktet 10 16 14 15 14 14 

Stockholmsdistriktet 8 9 9 10 8 9 

Norra distriktet 10 10 9 11 11 11 

Totalt 43 49 47 50 51 50 

 

1.1.2 Förbundsstyrelsen 
 

Katarina Eriksson, Köping Ordförande  

Anna Sandström, Stockholm Vice ordförande 

Christina Jarlegren, Göteborg Kassör 

Malin Allsten, Kristianstad Sekreterare 

Karin Zetterlund, Västerås Ledamot 

Gunilla Dahnelius, Malmö Ledamot 

Sten Karlsson, Stockholm Ledamot 

Alexander Ström, Stockholm Suppleant 

Katrin Chieux, Spånga  Suppleant 

Marika Björklöf, Stockholm Suppleant 
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1.1.3 Möten 
Under 2017-2018 har styrelsen haft 11 protokollförda möten varav 8 var 

telefonmöten enligt följande: 

2017-09-17 Konstituerande möte 

2017-09-29 Telefonmöte 

2017-10-08 Fysiskt möte 

2017-10-16 Telefonmöte 

2017-11-16 Telefonmöte  

2017-11-27 Telefonmöte 

2018-01-24 Telefonmöte 

2018-02-26 Telefonmöte 

2018-03-19 Telefonmöte 

2018-04-11 Telefonmöte 

2018-05-14 Telefonmöte 

2018-06-17 Fysiskt möte 

 

Närvarosummering 

Grönt=Närvarande 
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Katarina Eriksson 
                      

Gunilla Dahnelius 
                      

Christina Nilsson 
                      

Malin Allsten 
                      

Karin Zetterlund 
                      

Sten Karlsson 
                      

Anna Sandström 
                      

Marika Björklund 
                      

Katrin Chieux 
                      

Alexander Ström 
                      

Kia Wulff Adjungerad 
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1.1.4 Revisorer 
 

Nicklas Widlund YW Revision – Sala Revisor 

Anders Pärhagen, Stockholm Revisorsuppleant 

 

1.1.5 Valberedning 
 

Dafni Magnusson, Borås Ordförande  

Tina Dahlén, Luleå Ledamot 

Thomas Fors, Stockholm Ledamot 

 

1.1.6 Arbetsgrupper 
Arbetsgrupperna är förbundets verkställande organ. Deras uppdrag finns antingen 

beskriven i förbundets stadgar, verksamhetsplan eller i förbundsstyrelsens 

protokoll från den tidpunkt när uppdraget beslutades. 

Tävlingskommitténs medlemmar 

Elin Svensson, Uppsala Ordförande 

Sofie Lewerentz, Göteborg Ledamot tom 171001 

Emelie Elfvengren, Stockholm Ledamot 

Lotta Anderbecken, Varberg Ledamot 

Karl Bernholdsson, Borås Ledamot 

Cecilia Kvanman, Hudiksvall Ledamot 

Elin Söderström, Umeå Ledamot 

 

Utbildningskommitténs medlemmar 

Ylwa Edberg, Kolsva Ordförande 

Inez Rehn, Göteborg Ledamot 

Fia Gustafsson, Göteborg Ledamot 

Sofie Jonsson, Malmö Ledamot 

Emma Arvidsson, Linköping Ledamot 

 

Internationella utskottets medlemmar 

Katrin Chieux, Stockholm Ordförande 
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Jennica Fröjd, Hudiksvall Ledamot  

Katarina Eriksson, Köping Ansvarig Klubb-VM och kontaktperson IASF 

Sofie Jonsson, Malmö Ledamot 

Christina Jarlegren, Göteborg Ledamot 

 

Landslagsutskottets medlemmar 

Nicole Krumanis, Stockholm Ledamot 

Karolina Olovsson, Stockholm Ledamot 

Brent Page, Stockholm Ledamot 

Dafni Magnusson, Borås Ledamot 

Johanna Karlsson, Göteborg Ledamot 

Alexander Ström, Stockholm Ledamot 

 

2 Fokusområden 

Vid årsmötet 2017 antogs följande fokusområde: 

• Rusta för tillväxt. 

Fokusområdet delades sedan ytterligare ner i följande delområden: 

• Idéprogram (Cheerleadingen Vill) 

• Struktur, arbetssätt och organisation 

• Föreningskunskap 

• Informera om idrotten cheerleading för att öka medvetenheten  

Struktur, arbetssätt och organisation 

Vi har tillsatt flera projket med syfte att utveckla detta område. Se projekt nedan 

(stadgar, delegationsordning, LU bla). 

 

Under året anställde vi vår andra medarbetare, Sofie Lewerentz på 50% med 

uppgifter inom ekonomi och administrativt stöd till tävlings- och 

landslagsverksamhet. De båda halvtidstjänsterna fortsätter att underlätta 

organisationens arbete. Sommaren 2018 hade vi även en sommarvikarie, Josephine 

Kalmlund, med uppgift att ge kontinuitet samt avlasta med arbetsuppgifter som 

inte hunnits med under året. För att säkerställa stöd, återkoppling och ledning till 

medarbetarna och för att möta de krav på formellt ansvar som anställd personal 

innebär har vi infört arvoderade timmar för arbetsledning. Rollen har innehafts av 

ordförande Katarina Eriksson. 
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Under hösten omarbetades förbundets attestordning för att skapa en mer effektiv 

attesteringsrutin. Syftet med förbundets attestordning är att skapa rationella och 

säkra rutiner för att tillse att resurserna används ändamålsenligt samt effektivt och 

därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av 

pengar.  

Föreningskunskap 

Föreningskonsulenten har regelbundet informerat via cheerinfo 

 

Informera om idrotten för att öka medvetenheten 

Vi samarbetar med företaget Follow Me i syfte att ge innehåll som våra 

medlemmar kan sprida. Vi har inom samarbetet lagt upp klipp på deras sida samt 

liveströmmat RM/SM, efter att under hösten ha genomfört en pilot i samarbete 

med Novembercup. Under VM informerades om såväl möten som själva 

tävlingarna, och även här använde vi oss av samarbete med Follow Me. 

 

2.1 Projekt  

Inom SCF har vi bedrivit olika projekt under verksamhetsåret. Några är avslutade 

men vissa pågår fortfarande. Vi har även i vissa projekt tagit hjälp av andra utanför 

förbundsstyrelsen. Vi har i alla projektet gjort en projektdefinition med mål, 

tidsplan, leverabler, styrgrupp etc. Projekt som har pågått under året är följande: 

 

Projekt    Projektledare Status 

Active Cheer fas 2  Karin Zetterlund Avslutad 

Bedömningsutveckling  Katarina Eriksson Klar hösten 2018 

Cheerleading Vill  Jennica Fröjd Avslutad 

Etisk nämnd  Anna Sandström Start hösten 2018 

Integritet   Ella Synodinou Under arbete 

Landslagsprojekt  Karolina Olovsson Avslutad 

Stadgegenomgång  Anna Sandström Avslutad 

 

Active Cheer 

Vi har under året skapat en hemsida där utbildningsmaterialet finns för dem som 

har genomfört utbildningen. Utbildningsmaterial är klart. Vi har planerat in 4st 

utbildningstillfällen för Active Cheer i Göteborg, Malmö, Stockholm och Västerås 

varav 2 i augusti och 2 i januari. Det finns en struktur hur vi jobbar med Active 

Cheer inom SCF och idag ligger AC under UK men om verksamheten växer ser vi 

att det kommer behövas ett eget utskott/kommitté. 
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Nästa steg i projektet är att hitta andra intressenter utanför cheerleadingen. För att 

genomföra detta projekt, Fas 3, så har vi ansökt om medel från Framtidsfonden. 

Besked ges i september/oktober. 

 

Bedömningsutveckling 

Projektet syftar till att ta fram utbildningsmaterial för grundläggande 

bedömningsförståelse, dvs ge grundläggande inblick i hur bedömning av 

cheerleading fungerar. Materialet ska kunna användas i lärogruppsformat genom 

handledning av någon som har genomgått domarutbildning. Kursens struktur och 

innehåll är framtaget. Slutgiltig tekniskt innehåll är under remiss. Materialet ska 

även provas på representanter för målgrupp innan första versionen är klar. Detta 

kommer att ske under hösten. 

 

Cheerleading Vill 

Detta projekt avser att ta fram den första delen av vårt idéprogram för antagande 

av årsmötet 2018. De delar som berörs är verksamhetsidé, värdegrund och vision. 

 

Etisk nämnd 

Projektbeskrivning är framtagen för att kunna starta igång projektet hösten 2018.  

 

Integritet 

Integritetgruppens syfte är att ta fram underlag i form av rutiner och material som 

förbundet, föreningar och aktiva kan använda sig av gällande skydd av integritet 

med särskilt fokus på barn och förhindrande av sexuella övergrepp. Målet är att 

säkerställa en trygg miljö fri från kränkningar för alla inom SCF. Projektet arbetar 

främst utifrån ett förebyggande perspektiv, i den bemärkelsen att riktlinjer ska 

finnas för att kunna skapa och bibehålla en miljö fri från kränkningar inom svensk 

cheerleading. Som en del av projektet ingår också att ta fram rutin över hur 

föreningar och enskilda ska hantera integritetskränkande händelser. Projektet är 

just nu i uppstartsfasen och väntas komma igång till hösten.   

 

Landslagsprojekt 

Landslagsprojektet har tagit fram de arbetsroller som krävs för att 

landslagsorganisationen ska fungera (vid riksintag i första hand). Alla roller har 

också fått arbetsbeskrivningar/arbetsuppgifter. Ett årshjul för LU och 

landslagsprojektgruppen har gjorts och utvärdering av de befintliga dokument och 

knutit dem till aktiviteterna i årshjulet, samt identifierat de behov som finns för 

nya dokument. Utöver detta har också attestregler för landslagsorganisationen 

spikats. 
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Stadgegenomgång 

Under året har gällande stadgar gåtts igenom och med inspiration från andra 

förbund tagits fram ett nytt stadgeförslag som stämmer bättre överens med SCF:s 

syfte och mål. Stadgarna har gjorts enklare att läsa och man har sett till att 

demokratin i förbundet stärks genom stadgarna. Vissa texter har lyfts ut om hur 

SCF:s uppdrag verkställs och flyttat materialet till separata dokument som kan 

justeras efter behov.  

På årsmötet ska stämman besluta om de nya stadgarna ska gälla.  

 

3 Utbildningskommittèn - UK 

3.1 Sammansättning 

Ylwa Edberg, Köping - Ordförande 

Emma Laghamn, Linköping 

Fia Gustafsson, Göteborg 

Sofie Jonsson, Malmö 

Inez Rehn, Göteborg 

 

Kommittén har haft en arbetshelg 6-9/4 samt regelbundna telefonmöten. 

 

3.2 Utbildningar 

UK består idag av 9 utbildare och under verksamhetsåret har följande utbildningar 

gått: 

 

-Ledarskap 3 st 

-Tränare 3 st 

-Tävlingstränare 4 st 

-Cheergymnastik 2 st 

-Elittränare 2 st 

-Bedömningsdomarutbildning 1 st 

 

UK har erbjudit 2 st cheerdance som tyvärr fick ställas in pga av för få anmälda.  

 

Det har även gått två Pilotutbildningar för Active Cheer i Stockholm och Malmö 

med instruktör Pia från Finland och projektledaren för Active Cheer Carina 

Johansson. Föreningar som deltog i detta var Rising Cheer Athletics - Västerås, 

Kolsva IF, Julle United - Hudiksvall och Malmö All Star Cheer. 
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4 Internationella utskottet - IU 

Det internationella samarbetet är viktigt för svensk cheerleading av många skäl. 

Genom att länder arbetar tillsammans i gemensamma organisationer kan vi få 

idrotten globalt utbredd och internationellt erkänd. Vi kan öka statusen för 

cheerleading både som idrott och som tävlingssport via gemensamma 

ansträngningar och även ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. På så sätt 

vinner vi alla fördelar i utveckling och nivå. 

Tanken är att IU ska ansvara för samtliga internationella kontakter. Detta 

inkluderar att närvara aktivt på internationella möten där beslut tas som på sikt kan 

komma att påverka Sverige, men också att koordinera sanktioner för lag att tävla 

internationellt och hålla kontakt med internationella tävlingsarrangörer. Därutöver 

har också IU till uppgift att utreda och bereda beslutsunderlag till FS. IU har också 

till uppgift att granska inbjudningar till tävlingar/arrangemang från andra länder 

som sedan vidarebefordras till medlemsföreningarna.   

IU har under året hjälpt till att granska och sammanställa anmälningar till 

internationella mästerskap och ansvarat för att vidarebefordra frågor från lagen 

samt sett till att den information som arrangören skickat kommit till lagen. 

4.1 Syftet med internationella arbetet 

De ståndpunkter som genomsyrar allt internationellt arbete från Sveriges sida är 

följande: 

1: Att få cheerleading etablerad som idrott 

2: Att få cheerleading etablerad som tävlingssport 

IU anser att: 

För att stödja den första ståndpunkten (etablerad som idrott) behöver 

trovärdigheten i förbundens och sportens värderingar och strukturer öka. Detta 

inkluderar bland annat att sporten har trovärdiga organisationer, 

utbildningsstrukturer, träningsstrukturer på både enskilda träningar, men även att 

det finns träning som inte är kopplad till tävling (bredd). 

För att stödja den andra ståndpunkten (etablerad som tävlingssport) behöver EM 

och VM göras mer trovärdiga genom bland annat gemensamma regler, samt global 

och regional domarutbildning. 

4.2 IUs organisation 

IU består av fem personer från olika föreningar i olika delar av landet.   

Katrin Chieux, Stockholm – Ordförande   

Christina Jarlegren, Göteborg – Sekreterare  

Katarina Eriksson, Köping – Ansvarig Klubb-VM och kontaktperson IASF  

Jennica Fröjd, Hudiksvall – Ledamot  
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Sofie Jonsson, Malmö – Ledamot 

 

4.3 Aktiviteter 

18-19 november 2017 - ECU rules conferance och roundtable. Sofie, Nicole och 

Ida Maria deltog i utbildningen.  

April 2017– Nordiskt möte (Orlando) Katrin och Katarina representerade SCF.  

April 2017 – ICU Årsmöte (Orlando) Katrin och Katarina representerade SCF.  

Juli 2017 – ECU Årsmöte (Wien) + Nordiskt möte. Katarina och Sofie 

representerade SCF. 

Merparten av arbetet har skett genom mejlkonversation. 

4.4 ICU 

ICU är ett internationellt förbund med säte i USA som har till uppgift att ena 

nationella förbund runt om i världen. Deras främsta syfte är att främja 

cheerleading som sport samt att ena sporten globalt. De arbetar även för att 

cheerleading ska bli en olympisk gren.  

ICUs strategiska mål: 

ICU shall assist to build the sport 

We shall pursuit IOC recognition 

We shall have a large high profile world championship in order to promote the 

sport 

We shall have a sound financial platform. 

Sedan den 31 maj 2013 är ICU accepterad som medlem i SportAccord. 

SportAccord är en paraplyorganisation som har över 100 internationella 

idrottsförbund som medlemmar. Medlemskapet i SportAccord innebär att ICU 

betraktas som den officiella internationella organisationen för cheerleading och är 

ett steg på vägen mot att göra sporten till en OS-gren. Detta officiella erkännande 

av ICU, och i och med det sporten Cheerleading, är en viktig milstolpe för att ge 

Cheerleading en självklart status som såväl idrott som sport. Sedan samma tillfälle 

har ICU varit medlem i Alliance of Independet Members of Sports (AIMS) vilken 

är en paraplyorganisation för 23 internationella idrottsförbund som tillhör 

SportAccord. 

Den 6 december 2016 är en historiskdag i cheerleadingvärlden då Internationella 

Olympiska Kommittén (IOK) gav det internationella cheerleadingförbund ICU 

ännu ett erkännande. ICU fick ett erkännande vilket innebär att man nu under en 

treårs period kommer att kunna söka medlem för utveckling av sporten för att 

kunna bli invalda som en OS sport framöver. Tillsammans med 

Thaiboxningsförbundet var ICU det ända förbund som detta år fick detta 

erkännande. 
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I april 2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan IOK och AIMS som gav de 

berörda sporterna inom AIMS rätt att ingå i den olympiska rörelsen. 

Undertecknandet är ett internationellt erkännande av Cheerleading som en egen 

idrott och det på den högsta nivån inom sport och idrott. 

För ICUs årsmöte 2018 samt VM hade SCF två representanter på plats; Katrin 

Chieux och Katarina Eriksson.   

Vi vill öka vårt internationella nätverk och en del i detta är att öka utbytet av 

domare. Det behöver vi som förbund arbeta aktivt med. 

4.5 VM 2018 

ICU anordnar varje år VM i Cheerleading där varje medlemsnation har rätt att 

skicka ett lag till varje klass. Sverige var representerade i tre klasser; Cheerleading 

All Female bestod av medlemmar från Gothenburg Cheer One. Cheerleading All 

Female Junior bestod av medlemmar från GF Uppsalaflickorna. Cheerleading 

Coed var ett landslag med medlemmar från flera föreningar. Cheerleading All 

Female tog ett VM Brons för Sverige. 

4.6 IASF  

IASF, International All Star Federation, är en internationell organisation som har 

bildats ur USASF, United States All Star Federation, för att internationellt 

utveckla All star Cheerleading. Syftet med vårt medlemskap är att komplettera 

medlemskap i övriga internationella organ och ge fler föreningar och lag möjlighet 

att tävla på en internationell nivå. 

IASF anordnar klubb-VM där medlemsorganisationerna har rätt att ge ett visst 

antal lag en kvalplats beroende på hur lagen placerar sig på 

medlemsorganisationens tävlingar. I Sverige är det genom våra officiella 

mästerskap som man kvalar till Klubb-VM året efter. Klubb-VM arrangeras i 

samband med VM. 

4.7 ECU 

SCF är sedan 1 januari 2012 medlemmar i European Cheer Union, ECU.  

ECU är formellt knutna till ICU (det internationella förbund som SCF är medlem 

i, se ovan) och ICUs årsmöte, april 2011, antog ECU som sitt officiella europeiska 

organ. ECU anordnar årligen EM i Cheerleading till vilket varje medlemsland har 

rätt att skicka starter. Det regelsystem som antagits av ECU är baserat på ICUs 

regler.  

För ECUs årsmöte hade SCF två representanter på plats; Katarina Ericsson och 

Sofie Jonsson. Liverapportering skedde i Svenska cheer coacher, för att tränare 

skulle få mer insikt i europeisk cheerleading politik. 

Årlig rapport redovisad: 38 ECU medlemmar och 3 inkommande ansökningar för 

medlemskap. Nytt intranät ska användas för alla ECU medlemmar, här ska man 

kunna komma i kontakt med andra förbund men även lägga upp kommande 

tävlingar. ECU vill göra European Cheerleading Leauge ännu större och uppmanar 
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alla att anmäla sina öppna event för att uppnå detta. Sista månad att anmäla är 

augusti.  

ECU’s styrelse godkändes ansvarsfrihet.  

Beslut taget om enad ranking i senior, dvs alla level 6 lag rankas före senior level 

5 lagen. Med detta innebär det att vi bara har en europeisk mästare i senior.  

Nytt förslag antaget angående hur EM ska se ut strukturellt. En detaljerad längre 

plan för hur det ska bli lades fram av ECUs styrelse där bland annat man vill ha 2 

lag per land/kategori, vill i längden ha in Semifinals och finals, tillfälligt ta in jr 

level 4 för de länder som inte har level 5. Förslaget antogs, 2 start per 

land/kategori och finals redan nästa EM enligt förslag.  

ECU vill att fler ska få ICU tränar certifikat, arbetar med att bredda utbildningar i 

Europa.  

Championship commitee var ett förslag som lades fram från de nordiska länderna, 

denna kommitté kommer att startas då förslaget gick igenom, vi i Sverige behöver 

bidra i denna arbetsgrupp.  

Förslag att anpassa till ICUs åldersregleringar väntas med till ICU sett över dem 

då de kan tolkas olika.  

Mötet avslutas och nästa årsmöte infaller dagen innan EM i st Petersburg. 

ECU regelkonferens och roundtable 18-19 november 2017. Deltog gjorde Nicole 

Kraumanis, Sofie Johnsson och Ida-Maria Lehto.  

Beslut som togs var att matta/preformance cheer golv minst får vara 14x12 på EM. 

ECU använder ICU’s regler för special abilities och paracheer. Ändrat maxantal 

på EM från 25 till 24. 

4.8 EM 2018 

EM gick av stapeln den 30 juni-1juli i Helsingfors, Finland. 

4.9 Nordiskt Samarbete 

För att utöka samarbetet mellan de nordiska länderna bjöd Danmark in till 

workshop 13-14 Januari 2018 med fokus utbildning. Mötet började med en 

introduktion om varje förbunds struktur och avgifter för att få större insikt i 

varandras verksamhet. Därefter diskuterades ICU valet inför våren, detta för att få 

en bättre samsyn och kunna vara en större drivkraft tillsammans. Målet är att 

någon ställer upp i ICU valet från de nordiska länderna för att få större insikt och 

påverkan. 
 

Ett utbyte mellan utbildningar gjordes och ska fortsätta arbetas med där en delad 

mapp med allt material skapades och ska användas för inspiration till 

varandra. Active cheer och vårt samarbete med Finland togs upp som en 

diskussion om utbildning och hur vi kan göra cheerleading mer tillgänglig för alla. 

Tävlingar och strukturen på dessa samt exponering av sporten på tävlingar utåt 

diskuterades. Önskan på mötet var att tävla mer på varandras tävlingar och det 
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bestämdes att tävlingsinformation om kommande tävlingar ska delas med varandra 

så förbunden kan lägga ut på respektive sida. 
 

Marknadsföring och utveckling av vår sport diskuterades flitigt, ämnen som 

FollowMe, Active cheer, tävlingskategorier för äldre, tävlingar på nya platser för 

ny publik och hur vi arbetar mest effektivt med social media.  
 

ICU World University Championships är 5-6 Oktober 2018 i Lodz, Polen. Alla 

tävlande ska vara studenter.  

 

5 Tävlingskommittén - TK 

5.1 TK sammansättning  

TK har under säsongen bestått av  

 

Elin Svensson, Uppsala – Ordförande 

Emelie Elfvengren, Stockholm 

Lotta Anderbecken,Varberg 

Karl Bernholdsson, Borås 

Elin Söderström, Umeå 

Cecilia Kvanma, Hudiksvall 

 

Sofie Lewerentz (Göteborg) ingick i tävlingskommittén fram till och med 1 

oktober 2017 då hon tillträdde sin tjänst inom SCF. Sedan dess har hon funnits 

med TKs arbete inom sin roll som administrativ resurs. 

 

5.2 Möten  

TK har under året haft nio möten varav åtta telefonmöten och ett fysiskt möte i 

form av en arbetsdag i Stockholm i januari 2018. Protokoll/minnesanteckningar 

har förts på samtliga av dessa möten. 

 

5.3 Mästerskapstävlingar  

TK har under året tillsammans med olika medlemsföreningar från norr till söder 

genomfört sex mästerskapstävlingar. Följande mästerskapstävlingar har 

genomförts i förbundets regi. 
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5.3.1 Tävling 5.3.2 Datum 5.3.3 Plats 5.3.4 Arrangerande 
förening 

DM Norra 2018-03-03 Luleå Arctic Cheer Avalanches 

DM Södra 2018-03-17 Borås Musketeers Funky Cheer 

DM Mellersta 2018-03-24 Rosvalla, Nyköping Twisters Cheer Elite 

DM Stockholm 2018-03-15 Rosvalla, Nyköping Twisters Cheer Elite 

RM/SM 
2018-05-19 

2018-05-20 
Rosvalla, Nyköping 

Svenska 

Cheerleadingförbundet 

 

För första gången någonsin så arrangerades RM/SM helt i förbundets regi. Sofie 

Lewerentz agerade projektledare för RM/SM 2018 och samarbetade med TK och 

våra medlemsföreningar för att, med facit i hand, ro i land ett riktigt lyckat 

arrangemang.  

Tävlingen hölls den 19-20 maj i Rosvalla, Nyköping. Bakgrunden till detta beslut 

baserades främst på önskan om att skapa en förbundsägd mästerskapstävling. 

Genom detta vill vi stärka cheerleadingens position som tävlingssport i Sverige 

och vi vill att de ekonomiska medel som genereras vid en så stor 

mästerskapstävling skall tillfalla hela cheersverige och alla våra föreningar, inte 

bara ett fåtal större föreningar som har möjlighet att arrangera.  

Målsättningen är vidare att upprätthålla och behålla en god kvalitét, där standarden 

efterföljer den gemensamma utformningen av cheerleading på internationell nivå.  

För att tävlingen skulle fungera ställde alla deltagande starter upp med en 

funktionär. Detta fungerade väldigt bra och tävlingen var mycket lyckad.  

Vid varje mästerskapstävling har TK tillsatt domare och spotters. I år har vi haft 

utländska domare på de flesta tävlingar i och med ett ökat samarbete med Finland. 

På RM/SM fanns domare från Sverige, Finland och USA.  

Efter varje mästerskapstävling har TK utvärderat den aktuella tävlingen för att se 

på förbättringsområden samt vad som varit bra så man kan föra detta vidare 

tillkommande arrangörer.  

Tävlingens framtida placering kommer avgöras utifrån vilka Arenor som anses 

lämpliga. Till sin hjälp att avgöra detta utlyste TK en projektgrupp för arbetet. 

Tävlingens framtida placering kommer avgöras utifrån vilka Arenor som anses 

lämpliga. Till sin hjälp att avgöra detta utlyste TK en projektgrupp för arbetet. 

5.4 Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingsregler (TR)  

TK har uppdaterat TB och TR inför kommande säsong. Precis som föregående år 

så släpptes de större ändringarna redan i februari för att ge våra 

medlemsföreningar största möjliga chans att hinna förbereda sig på de kommande 
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regeländringarna. För vilka ändringar som avses hänvisas till TB och TR.   

 

5.5 Domare  

Domarforum arrangerandes i TK regi i november. Domarforum är till för alla 

befintliga domare. Syftet med domarforum är att vidareutbilda våra domare samt 

upprätthålla och säkerställa kvalitet och samsyn. 

Helgen efter domarforum var representanter från TK med som utbildare på 

bedömningsdomarutbildningen (Sofie Lewerentz och Elin Svensson höll i 

utbildningen tillsammans med Jeri Francis från USA).  

Tre bedömningsdomare genomförde ICU-utbildning i Tuam, Irland med godkänt 

resultat. Två regeldomare genomförde ECU-regelutbildning i Wien, Österrike. 

Årets bedömning är sammanställt som underlag för utvärdering och 

kvalitetsförbättring. 

 

5.6 TK administration  

Under året har ett flertal dispenser och sanktioner behandlats. 

Dispensansökningarna ökar i samband med mästerskapstävlingar medan 

sanktionerna inkommer under hela året.   

TK besvarar frågor från medlemsföreningar samt andra externa frågeställare.  

TK har också samarbetat med övriga kommittéer i förbundsrelaterade frågor. 

 

6 Landslagsutskottet - LU 

6.1 Bakgrund 

Sedan 2011 har Sveriges representerats av landslag på ICU World Cheerleading 

Championships. Arbetsuppgifterna växer dock för varje år som går och i och med 

JVM introducerades till säsongen 16/17, växte de ytterligare vilket innebar 

ytterligare ett landslagsprojekt. 

Med sex potentiella landslag på VM (oavsett uttagningsmetod, disciplin och 

föreningstillhörighet) ansåg TK att det långsiktiga arbetet skulle brytas ut, ett 

separat utskott som kan arbeta med dessa frågor.  

 

6.2 Utskottets primära syfte 

Landslagsutskottet (LU) ska stimulera tävlingsverksamhet internationellt genom 

landslagsverksamhet, skapa förebilder för andra cheerleaders och sprida kunskap i 

god träning inför tävling. 
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Vi ska även stödja SCFs och ICUs strävan att cheerleading blir en olympisk sport 

genom att långsiktigt och kortsiktigt arbeta för att Sverige är representerade med 

så många starter som möjligt på VM och JVM. 

Sekundärt ska LU 

• Bidra till tydlig och jämbördig styrning med ett tydligt regelverk för 

landslagen 

• Bidra till en tydligare dialog emellan TK och landslagen  

• Bidra med transparens i våra landslag gentemot allmänheten 

• Arbeta för ökad representation på nordiska och europeiska mästerskap. 

Det primära långsiktiga syftet med att ha landslag är att skapa idrottsliga 

föredömen såväl sportsligt, nivåmässigt som värdegrundsmässigt. 2019 års 

landslag ska lägga grunden för en god idrottskultur, där kultur, stabilitet och 

värderingar är lika viktiga som resultat och nivå. 

6.3 LUs organisation 

LU består av sex personer från olika föreningar i olika delar av landet.  

Nicole Kraumanis 

Karolina Olovsson 

Brent Page 

Dafni Magnusson 

Johanna Karlsson 

Alexander Ström 

 

6.4 Aktiviteter 

Ett projekt har drivits för att tydliggöra organisationens utformning och arbete, där 

strukturering av landslagsorganisationen samt tillhörande dokument har varit 

fokus.  


