
   

   
 



 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2019 

 

INNEHÅLL 
 

Innehåll 2 

1. Formalia  4 

1.1. Organisation   4 

1.1.1. Medlemmar  4 

1.1.2 Förbundsstyrelsen 4 

1.1.3 Möten 5 

1.1.4 Revisorer 

1.1.5 Valberedning 6 

1.1.6 Kommittéer och utskott 6 

2. Fokusområden 7 

2.1. Projekt  8 

3. Utbildningskommittèn - UK 10 

1.1 Utbildningar11 

4. Internationella utskottet - IU 11 

1.1 Aktiviteter 12 

1.2 ICU 12 

4.1. VM 2019 12 

4.2. IASF 13 

4.3. ECU 13 

4.4. EM 2019 14 

4.5. Nordiskt Samarbete 14 

5. Tävlingskommittén - TK 15 

1.1. TK sammansättning  15 

1.2 Möten  15 

1.3 Mästerskapstävlingar  15 

1.4 Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingsregler (TR)  16 

1.5 Domare  16 

1.6 TK administration  16 

6. Landslagsutskottet - LU 17 

1.1 Bakgrund 17 

1.2 Utskottets primära syfte 17 



 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2019 

1.3 LUs organisation 17 

1.4 Aktiviteter 18 

 



 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2019 

 

 

1. Formalia 

1.1. Organisation  

1.1.1. Medlemmar 
Totalt antal medlemsföreningar är 55 st och totalt antal tävlingslicensierade 

medlemmar är 8026 st per den 31 juli 2019 (jf med 7125 st 2018).   

 2013/

2014 

2014/

2015 

2015/ 

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 

Södra distriktet 14 15 16 18 16 21 

Mellersta distriktet 16 14 15 14 14 16 

Stockholmsdistriktet 9 9 10 8 9 9 

Norra distriktet 10 9 11 11 11 11 

Totalt 49 47 50 51 50 55 

 

 

1.1.2 Förbundsstyrelsen 
 

Katarina Eriksson, Köping Ordförande  

Sten Karlsson, Stockholm Vice ordförande 

Christina Jarlegren, Göteborg Kassör 

Yvonne Ingmemansson Sekreterare 

Karin Zetterlund, Västerås Ledamot 

Catrin Chieux, Spånga Ledamot 

Dafni Magnusson, Borås Ledamot 

Julia Gustavsson, Stockholm Suppleant 

Elin Axelsson, Örebro  Suppleant 

Johanna Agurell, Luleå Suppleant 
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1.1.3 Möten 

Under 2018-2019 har styrelsen haft 11 protokollförda möten varav 8 var 

telefonmöten enligt följande: 

2018-09-18 Konstituerande möte 

2018-09-16 Fysiskt möte 

2018-10-07 Telefonmöte 

2018-10-18 Telefonmöte 

2019-11-28 Telefonmöte  

2019-01-27 Telefonmöte 

2019-02-25 Telefonmöte 

2019-03-20 Telefonmöte 

2019-04-10 Telefonmöte 

2019-05-13 Telefonmöte 

2019-06-17 Fysiskt möte 

 

Närvarosummering 

Grönt=Närvarande 

 

16-

sep 

7-

okt 

15-

okt 

28-

nov 

27-

jan 

25 

feb 

20 

mar 

10 

apr 

13 

maj 

16 

jun 

Katarina Eriksson 
                    

Sten Karlsson 
                    

Christina Jarlegren 
                    

Yvonne Ingemansson 
                    

Karin Zetterlund 
                    

Julia Gustavsson 
                    

Dafni Magnusson 
                    

Johanna Agurell 
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Katrin Chieux 
                    

Elin Axelsson 
                    

Kia Wulff Adjungerad 
                    

Elin Söderström 

Adjungerad 
          

 

 

1.1.4 Revisorer 
 

Nicklas Widlund YW Revision – Sala Revisor 

Anders Pärhagen, Stockholm Revisorssuppleant 

 

1.1.5 Valberedning 
 

Thomas Fors, Stockholm Ordförande  

Tina Dahlén, Luleå Ledamot 

Petra Lindholm Ledamot 

 

1.1.6 Kommittéer och utskott 

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 Söderström, Umeå Ordförande 

Karl Bernholdsson, Stockholm Ledamot 

Cecilia Kvanman, Hudiksvall Ledamot 

Rebecca Dahlqvist, Uppsala Ledamot 

Isabella Bergvik, Malmö Ledamot 

 

 

Utbildningskommitténs medlemmar 



 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2019 

Ylwa Edberg, Kolsva Ordförande 

Inez Rehn, Göteborg Ledamot 

Sofie Jonsson, Malmö Ledamot 

Emma Laghamn, Linköping Ledamot 

 

 

Internationella utskottets medlemmar 

Katrin Chieux, Stockholm Ordförande 

Jennica Fröjd, Hudiksvall Ledamot  

Katarina Eriksson, Köping Ledamot 

Sofie Jonsson, Malmö Ledamot 

Christina Jarlegren, Göteborg Ledamot 

 

 

Landslagsutskottets medlemmar 

Johanna Agurell, Luleå Tf ordförande 

Karolina Olovsson, Stockholm Adjungerad FK 

Andreas Landö, Stockholm Ledamot 

Karl Bernholdsson, Stockholm Adjungerad TK 

 

 

2. Fokusområden 

Vid årsmötet 2018 antogs följande fokusområde: 

• Rusta för tillväxt. 

Fokusområdet delades sedan ytterligare ner i följande delområden: 

• Idéprogram (Cheerleadingen Vill) bedrivs som projekt.  

• Struktur, arbetssätt och organisation 

• Föreningskunskap 
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• Informera om idrotten cheerleading för att öka medvetenheten  

Struktur, arbetssätt och organisation 

Vi har tillsatt flera projekt med syfte att utveckla detta område under de 

förutsättningar som rått under året. Se projekt nedan. 

 

Under året anställde vi vår tredje medarbetare, Elin Söderström på 50% med 

uppgift bla att stötta Förbundsstyrelsens arbete och arbetet med DM. Elin var ett 

värdefullt tillskott under VM. 

 

Våra halvtidstjänsterna fortsätter att underlätta organisationens arbete. För att 

säkerställa stöd, återkoppling och ledning till medarbetarna och för att möta de 

krav på formellt ansvar som anställd personal innebär har vi fortsatt med 

arvoderade timmar för arbetsledning. Rollen har innehafts av ordförande Katarina 

Eriksson. 

 

Föreningskunskap 

Föreningskonsulenten har under det gångna året regelbundet tagit upp olika 

föreningskunskaps lyftande tips för föreningarna via Cheerinfo som skickas ut 

regelbundet. Föreningskonsulenten har även stöttat föreningarna via personlig 

kontakt i telefonsamtal kring föreningsstrukturella frågor rörande bla, styrelsernas 

ansvar och uppdrag, diskussioner om stadgar för förening samt många samtal 

kring grundorganisationen i en Cheerleadingförening. 

 

Informera om idrotten för att öka medvetenheten 

Vi har fortsatt vårt samarbete med företaget Follow Me och skapar innehåll som 

de via sin plattform kan sprida vidare. Inom samarbetet har vi lagt upp videoklipp 

och liveströmmat från RM/SM och flera av våra distriktsmästerskap.  

Under VM informerade vi från ICUs årsmöte och från själva tävlingarna. Vi 

använde även här vårt samarbete md Followme. Guldet i Junior VM för damer 

fick stort mediagenomslag med artiklar, tv-intervjuer och inslag.  

Inför och i samband med Riksidrottsmötet i Jönköping har vi skrivit debattartiklar, 

deltagit i mediaintervjuer och kampanjat via sociala medier. Efter godkännandet 

av vår medlemsansökan till RF blev medieintresset mycket stort.  

 

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: 
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Projekt    Projektledare  Status 

Ansökan RF 2019   Styrelsen gemensamt  Avklarad 

Active Cheer Sweden fas 3  Karin Zetterlund  Ej genomförd 

Bedömningsutveckling   Katarina Eriksson  Avklarad 

Disciplinnämnd   Cecilia Jennstig  Avklarad 

Trygg Idrottsmiljö   Nathalie Flach  Avklarad 

Landslagsutskottet   Ej tillsatt   Ingår i LU 

Idéprogram fas 2  Jennica Fröjd  Klart dec 2019 

ECU utbildningsprojekt     Ej genomförd 

 

Ansökan RF 

Under hösten inleddes arbetet med den förnyade RFansökan inför RIM 2019. Vi 

fick denna gång även träffa RFs tjänstemän för att utveckla och förtydliga. 

Information om SCFs historia och organisation samt svensk cheerleadings 

utveckling och fina resultat skickades till alla RFs medlemsföreningar. ICU tog 

fram en kort film som tillsammans med korta budskap visade bilden av svensk 

cheerleading - stabil, framgångsrik, och redo för att vara en egen del av den 

svenska idrottsrörelsen. Nära hälften av våra medlemsföreningar skrev 

debattartiklar och engagemanget var helhjärtat i hela förbundet. Slutligen 

medverkade vi på RIM för att bedriva påverkansarbete samt för att föra vår egen 

talan. Denna gång lyckades vår strävan och sedan 26 maj 2019 är SCF medlemmar 

i Svenska Riksidrottsförbundet. 

Active Cheer fas 3 

Då SCF inte beviljades några medel från Framtidsfonden har vi valt att inte driva 

detta projekt under året. 

Bedömningsutveckling 

Projektet har tagit fram utbildningsmaterial för grundläggande 

bedömningsförståelse, dvs ge grundläggande inblick i hur bedömning av 

cheerleading fungerar. Materialet kan användas i lärogruppsformat genom 

handledning av någon som har genomgått domarutbildning.   

Disciplinnämnd fd Etisk nämnd  

Alla specialidrottsförbund som är medlemmar i RF måste ha en juridisk 

nämnd/disciplinnämnd som behandlar bestraffningsärenden. Det har hittills gjorts 

en omvärldsanalys och information om hur ett bestraffningsorgan kan/ska arbeta 

har inhämtats, så nästa steg är att tillsammans med en förbundsjurist på RF ta fram 

ett förslag på hur denna struktur på bestraffningsorgan ska utformas på bästa sätt 

utifrån vår verksamhet och i enlighet med RF:s stadgar. Parallellt med detta har 

arbetet med att ta fram en arbetsbeskrivning om hur nämnden/nämnderna ska 

arbeta och hur nämnden/nämnderna ska tillsättas börjat ta form. 
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Trygg Idrottsmiljö  

Vi har sammanfattat från RF’s material kring trygga idrottsmiljöer. Förberett material till 

föreningar att arbeta kring och om trygga idrottsmiljöer inom Cheerleading. Vi har även jort 

research kring mixade lag och hur man arbetar kring integritet. Tagit del av 

Barnkonventionen och fördjupat mig i den hos UNICEF. 

Landslagsprojekt Fas 2 

Projektet ska ta fram dokument och mallar för landslagsorganisationen. Då SCF 

inte har fått fram någon projektledare har arbetsuppgifterna lagts in i LU. 

Idéprogram 

SCFs idéprogram Cheerleading VILL ska kommunicera en grundsyn på hur vi vill 

se cheerleading i Sverige och åskådliggöra utvecklingen framåt. Syftet är att ha en 

stabil grund för allt framtida arbete och få en säker förankring för de beslut som 

tas. 

 

Idéprogrammet ska struktureras enligt SISUs målstege. Framtagandet har delats 

upp i olika faser som genomförs under olika verksamhetsår.  

 

Tidigare år har förslag till Verksamhetside, Värdegrund och Vision arbetats fram. 

Under innevarande år har detta utvecklats och implementerats, och förbundet har 

börjat arbeta utifrån framtagen Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision. Förslag 

till nästa steg i Målstegen (Verksamhetsområden) har tagits fram och arbete för att 

identifiera Mål har påbörjats i symbios med framtagandet av förbundets utveckl-

ingsplan.  

 

I kommande arbete ska Verksamhetsområden vidareutvecklas och Mål formuleras.  

Efter det återstår arbete med Strategi och Handlingsplan samt att tillsammans med 

föreningar konkretisera Värdegrund genom att ta fram en Uppförandekod. Färdigt 

material kommer succesivt att publiceras och implementeras.  

 

Projektet kommer att drivas av utsedd projektledare men arbetet kommer att 

inkludera förbundsstyrelse samt övriga inom SCF. Det beräknas pågå i ytterligare 

två år.   

ICU Utbildningsprojekt 

ECU har initierat ett pan-europeiskt utbildningsprojekt. Meningen är att ta fram material för att 

förklara och standardisera teknik. Då inga medel tilldelades detta projekt lades detta ner hos ECU. 

 

1. Utbildningskommittèn - UK 

UK hade under februari en arbetshelg tillsammans där man såg över 

utbildningsmaterial, kommande utbildningar och datum samt se över antal 

utbildare.  

UK består idag av 11 utbildare utöver de som sitter i kommittén. Detta 

verksamhetsår till skillnad från tidigare har ökade intresset för våra utbildningar 
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enormt och UK utökade antalet utbildningstillfällen med 100% för att möte upp 

efterfrågan på utbildningsplatser. UK har också arbetat aktivt för att försökt 

förlägga utbildningarna på olika orter i vårt avlånga land. Under verksamhetsåret 

har man också utbildat fler utbildare, även det i ett steg att bemöta den ökade 

efterfrågan. 
 

1.1 Utbildningar 

UK genomförde under verksamhetsåret följande utbildningar: 

 

• Ledarskap 6 st 

• Tränare 6 st 

• Tävlingstränare 7 st 

• Cheergymnastik 3 st 

• Tävlingstränare utv 1 st 

• Regeldomare 1 st 

• Bedömningsdomare 1 st 

• Aktiv Cheer 2 st 

UK har erbjudit 1 st spotterutbildning som tyvärr fick ställas in pga av för få 

anmälda.  

 

2. 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. 
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1.1 Aktiviteter 

November 2018 - ECU rules conference och roundtable. Sofie och Erica deltog i 

utbildningen. 

Januari 2019 - Nordiskt möte (Oslo). SCF kunde inte närvara. 

April 2019– Nordiskt möte (Orlando) Katrin och Katarina representerade SCF. 

April 2019 – ICU Årsmöte (Orlando) Katrin och Katarina representerade SCF. 

Juni 2019 – ECU Årsmöte (St Petersburg) + Nordiskt möte. Katarina och Sofie 

representerade SCF. 

 

Merparten av arbetet har skett genom mejlkonversation. 

 

1.2 ICU 

För ICUs årsmöte 2019 samt VM hade SCF tre representanter på plats; Katrin 

Chieux och Katarina Eriksson representerade SCF på årsmötet, Sofie Johansson 

vad svensk domare på VM. 

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. 

Årets höjdpunkter på internationella förbundets årsmöte är; 

• Ändrade åldersregler för juniorer, där man går närmare de åldrarna som gäller på 

ungdoms-OS. Detta som ett steg in på OS. 

• World Dance Sport Federation har släppt alla krav på att ta över cheerleading 

som sport.  

• ICU skriver en "E-sport proclamation" där vi säger att ICU äger cheerleading 

och tar ansvar för alla typer av cheerleading. Detta inkluderar även om man i 

framtiden skapar cheerleading som E-sport. 

• Masters-tävling i Spanien i Juli 2019. 

• Universitets-VM i Korea 24-26 september 2020 

2.2. VM 2019 

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 kom på fjärde plats och Coed kom på 11 plats.  
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För första gången någonsin vann Sverige JVM Guld. Denna bragd stod våra 

skickliga utövare i All Female Junior för. De hade ett enormt stöd från läktarna när 

de som första svenska lag i årets VM, stod på mattan i VM arenan. Efter att ha 

framfört ett felfritt program visste jublet från åskådarna inga gränser! Det är ett 

historiskt guld som visar var Sverige befinner sig internationellt i 

cheerleadingvärlden.  

2.3. 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. 

2.4. 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 

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.  
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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. 

2.5. EM 2019 

EM gick av stapeln den 28-30 juni i Sankt Petersburg i Ryssland. 

2.6. Nordiskt Samarbete 

Christina och Katrin 

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 

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.  
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3. Tävlingskommittén - TK 

1.1 TK sammansättning  

TK har under säsongen bestått av  

Elin Söderström, Ordförande 

Karl Bernholdsson, Ledarmot 

Cecilia Kvanman, Ledarmot 

Rebecca Dahlqvist, Ledarmot 

Isabella Bergvik, Ledarmot  

 

Samt,  

Sofie Lewerentz som via sin tjänst inom SCF funnits med i TKs arbete inom sin 

roll som administrativ resurs.  

 

1.2 Möten  

TK har under året haft telefonmöten och ett fysiskt möte i form av en arbetsdag i 

Stockholm i januari 2019. Protokoll/minnesanteckningar har förts på samtliga av 

dessa möten. 

 

1.3 Mästerskapstävlingar  

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

genomfört sex mästerskapstävlingar. Följande mästerskapstävlingar har 

genomförts i förbundets regi. 

 

Tävling Datum Plats Arrangende 

förening 

DM Mellersta 2019-02-10 Uppsala GF Uppsalaflickorna 

DM Stockholm 2019.03-16 Stockholm Dynamite 

Cheerleading 

DM Södra 2019-03-23 Malmö Malmö Allstar Cheer 

DM Norra 2019-03-30 Umeå Cheer Force Allstars 

RM/SM 2019-05-18 

2019-05-19 

Nyköping Svenska 

Cheerleadingförbundet 

 

 

För andra året på rad så arrangerades RM/SM helt i förbundets regi.  
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Sofie Lewerentz agerade projektledare för RM/SM 2019 och samarbetade med TK 

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

arrangemang.  

Tävlingen hölls den 18-19 maj i Rosvalla, Nyköping.  

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. Flertalet av 

tävlingarna har vi haft utländska domare och då främst från Finland. 

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. 

1.4 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 

regeländringarna. För vilka ändringar som avses hänvisas till TB och TR.   

 

1.5 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. 

Årets bedömning är sammanställt som underlag för utvärdering och 

kvalitetsförbättring. 

 

 

1.6 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. 
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4. Landslagsutskottet - LU 

1.1 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.  

 

1.2 Utskottets primära syfte 

Landslagsutskottet (LU) ska stimulera tävlingsverksamhet internationellt genom 

landslagsverksamhet, skapa förebilder för andra cheerleaders och sprida kunskap i 

god träning inför tävling. 

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. 

1.3 LUs organisation 

LU har under säsongen bestått av, 

  

Johanna Agurell, Ordförande  

Andreas Landö, Ledarmot 

Karolina Olovsson, Adjungerad 

Karl Bernholdsson, Adjungerad TK 

Nicole Kraumanis Paus 

 



 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2019 

Samt, 

Elin Söderström som via sin tjänst inom SCF funnits med i LUs arbete inom sin 

roll som administrativ resurs.  

 

1.4 Aktiviteter 

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

strukturering av landslagsorganisationen samt tillhörande dokument har varit 

fokus.  


