
Motion angående utbildnings situationen till Svenska Cheerleadingförbundets årsmöte 2018. 

 

 

Ett flertal föreningar ute i landet har svårt att tillgodose korrekt utbildning till sina tränare. Detta 
oftast pga långa och kostsamma resor till utbildningarna som gärna hålls i storstäderna.   

Detta medför att det på många håll blir svårt att utveckla sporten vidare och man tar genvägar för att 
kunna göra det tex, genom att ha en utbildad tränare som står som ansvarig för flertalet lag.  

Ett förslag är ju att ta tillvara utbildningar som redan finns ute i landet. SISU finns i hela Sverige och 
har bra ledarskaputbildningar, dessa skulle kunna ersätta våra ledarutbildningar och eventuellt även 
tränarutbildningen. Med detta så kan förbundets egna utbildningar koncentreras på cheerleading. 
Detta kan också medföra att UK har möjlighet att tillhandahålla fler utbildningar per år och på flera 
orter i Sverige. Det innebär även att alla föreningar har möjlighet att få en grundutbildning till sina 
tränare på egen ort.  

 

Att ta hjälp utifrån för utbildningarna hjälper oss att utveckla sporten vidare ute i hela Sverige. 

Vi yrkar på att förbundet verkar för att utbildningarna hålls i alla delar av landet och att alla delar får 
den utbildningen som krävs för att utveckla sporten eller ser sig om efter andra sätt att tillgodose 
behovet av utbildningar i landet. 
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Svar på motion 1 från FS 

Målet för SCF är att tillgodose hela landets behov av utbildningar. Vi uppmana våra föreningar att gå 
SISUS utbildningar då det är ett mycket bra komplement till de utbildningar vi erbjuder. SCF är inte 
medlemmar i SISU genom att vi inte är medlemmar i RF, vilket innebär att deltagandet måste sker 
genom annat förbundsmedlemskap. 

Följande utbildningar har vi haft under  

2017 Luleå Tävlingstränare dans 23 sep 
2017 Luleå Tävlingstränare dans utveckling 21 okt 
2018 Luleå Tävlingstränare utveckling 4 mars 
2018 Umeå Gymnastik 13 okt 
2018 Skellefteå Tävlingstränare 10 nov 
 

I syfte att få fler instruktörer och därmed öka möjligheten till fler utbildningar i hela landet ska vi 
verka för transparens och tydlighet i tillsättning av instruktörer. 

Då vi inte ser någon specific frågeställning eller beslutsfråga har vi svårt att ta ett beslut och ta upp 
detta som en regelrätt motion. 

 


