Ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet
för Svenska Cheerleadingförbundet
Det här är cheerleading
Cheerleading är en lagidrott som genomsyras av sammanhållning, tillit och
ömsesidig respekt. Idrotten är till för alla oavsett ålder, storlek, kroppstyp,
färdigheter och kön. Alla kan hitta sin plats och alla har en viktig roll.
Cheerleading är en lagsport som karakteriseras av lagets kontakt med publiken. Ett
tävlingsprogram ska sträva efter att vara spektakulärt, och det ska engagera och
vinna publikens intresse. Momentet Cheer, där laget använder sig av exempelvis
skyltar och hejaramsor för att leda publiken, är centralt och unikt för sporten.
Andra kännetecknande beståndsdelar är pyramider, stunts och akrobatik samt
effektfull koreografi och ett för sporten typiskt rörelsemönster.
Cheerleading är en bedömningssport där lagets gemensamma prestation poängsätts
baserat på objektiva kriterier för respektive moment och tävlingsklass. Det som
bedöms är bland annat svårighet och tekniskt utförande, synkronisering inom
laget, programmets koreografi, samt utstrålning och lagets förmåga att leda
publiken och förmedla energi.
I och med att sporten är så nära publiken upplevs den allra bäst på plats, men vi
har nedan gjort ett försök att förmedla känslan av en cheerleadingtävling genom en
samling filmer:
 Sammanfattning av VM 2014
https://www.youtube.com/watch?v=3GlEm0MfCww
 Intryck från EM 2014
https://www.youtube.com/watch?v=y7FU0h_y5a0
 Svenska mixade landslaget, VM 2014
https://www.youtube.com/watch?v=jEGhKzIRpeQ
 Gothenburg Cheer One Wildcats, Svenska mästare Senior Level 6 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Ro3Hk29szXc
Cheerleadings historia

Sporten har anor från 1800-talet och föddes i USA. Cheerleadingen började som
spontana hejarklackar på universitetens matcher i amerikansk fotboll. Snart
utvecklades organiserade grupper som med hjälp av rekvisita och akrobatik ledde
publiken i hejaramsor från planen.
De första 25 åren var cheerleading en aktivitet för endast män, då uppfattningen
var att kvinnor inte hade styrkan eller rösten till att utföra de olika momenten. Som
med mycket annat ändrades dock detta under 1940-talet då männen behövdes i
andra världskriget.
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Under 1950- och 60-talen kom cheerleadingen att spridas allt mer och det började
bli vanligt att samlas på olika typer av läger. National Cheerleaders Association
bildades. Under denna tid uppfanns också de karakteristiska pom ponsen.
Det var under 1970-talet som mycket av det som idag kännetecknar cheerleading
började. Exempelvis började man att bygga mänskliga pyramider och använda sig
av musik för att förstärka framträdandet. Det är också nu som man på allvar börjar
organisera tävlingar.
Under 1980-talet började sporten sprida sig över världen, samtidigt som
utvecklingen i USA gick mot att självständiga klubbar började bildas som endast
fokuserade på tävlingsmomentet – här handlade det inte om att heja fram något
annat lag.
Från 1990-talet och fram till dags dato har fler och fler världen runt hittat till
sporten – lockade av glädjen, showmomentet, lagkänslan och de allt mer tekniskt
utmanande olika momenten. Det internationella förbundet ICU har idag 105
medlemsländer och organiserar sammanlagt över 3,5 miljoner atleter världen över.

Svenska Cheerleadingförbundet
Svenska Cheerleadingförbundet har till uppgift att främja och administrera idrotten
och sporten cheerleading i Sverige. Detta ska ske i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF)
stadgar. Svenska Cheerleadingförbundet har också i uppgift att företräda
cheerleading i utlandet.
Förbundet vill verka för att så många som möjligt bereds möjlighet att aktivt delta
i idrotten cheerleading.
Historia

Cheerleading kom till Sverige i mitten på 80-talet och 1989 arrangerades Sveriges
första nationella mästerskap i cheerleading. Svenska Cheerleaderförbundet (SCF)
bildades den 11 juni 1995 och är associerat under Svenska Gymnastikförbundet
(SvGF). Innan dess bedrevs cheerleading i Svenska Amerikansk fotbollförbundets
verksamhet. Den 18 september 2011 bytte Svenska Cheerleaderförbundet namn till
Svenska Cheerleadingförbundet (SCF).
Mission

Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva
cheerleadingverksamhet.
Vision

Cheerleading är en erkänd och ansvarsfull sport som inspirerar och engagerar. Det
är en inkluderande idrott som kännetecknas av glädje, respekt och laganda där var
och en ges möjlighet att bidra utifrån sin nivå och ambition.
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Organisation

Svenska Cheerleadingförbundet är en rikstäckande ideell förening bestående av
lokala medlemsföreningar, i sin tur bestående av enskilda medlemmar. Förbundet
är organiserat i enlighet med RF:s stadgar och riktlinjer.
De distriktsindelningar som finns gäller endast tävlingsverksamheten, i dagsläget
finns inga distriktsstyrelser.
Förutom förbundsstyrelsen finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper inom
förbundet:





Tävlingskommittén
Utbildningskommittén
Informationskommittén
Internationella utskottet

Omfattning

Förbundet har 49 medlemsföreningar per den 22 november 2014, från Kalix i norr
till Malmö i söder. I dessa föreningar finns sammanlagt ca 3 800 licensierade
utövare.
Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten är uppdelad i klasser (Level 1-6 enligt internationell
standard samt cheerdans och stunt) och tre åldersdivisioner (miniorer, juniorer,
seniorer). I dagsläget har cheerleading såväl manliga som kvinnliga utövare i
Sverige.
Sedan 1989 har Sverige haft nationella mästerskap och numera arrangerar SCF
varje år SM/JSM samt 4 distriktsmästerskap. Genom SCF:s samarbetsavtal med
Svenska Gymnastikförbundet har man sanktion från RF för att anordna
mästerskapstävlingar.
SCF har anordnat EM i Sverige tre gånger: Malmö 1998, Stockholm 2004 och
Nyköping 2009.

Cheerleading Internationellt
Cheerleading är en växande sport som utövas över hela världen. Sporten
organiseras av International Cheer Union, ett internationellt förbund som verkar
för global samverkan.
International Cheer Union

SCF har fullvärdigt medlemskap i International Cheer Union (ICU). ICU består
av 105 medlemsländer (nationella förbund) där 3,5 miljoner utövare är
organiserade.
ICU:s styrande organ är ett årligt General Meeting på vilket varje medlemsnation
äger en röst. Det demokratiska mötet väljer förbundets verkställande organ, antar
budget och godkänner verksamheten.
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ICU anordnar varje år Världsmästerskapen i Cheerleading; varje medlemsnation
äger rätt att skicka ett lag till respektive mästerskapsklass. Mästerskapen är väl
besökta med tävlande från hela världen.
ICU har antagit och följer de regler och föreskrifter som the World Anti Doping
Agency (WADA) har fastslagit.
Den 29 augusti 2012 slöts ett trepartsavtal mellan ICU, Fédération Internationale
de Gymnastique (FIG) och SportAccord för att reglera sporterna cheerleading och
gymnastiks jämsides existens och verksamhet. I och med detta avtal lämnade FIG
sitt stöd till ICU:s ansökan om medlemskap i SportAccord.
Den 31 maj 2013 antogs ICU som SportAccords 109:e medlem, och SportAccords
93:e internationella idrottsförbund att ansluta sig till den internationella
sportfamiljen. Enligt SportAccords stadgar bekräftas därmed ICU som det
internationellt styrande organet för cheerleading och myndighet för alla frågor som
rör sporten.
Den 25 maj 2014 blev ICU accepterad som medlem i FISU – International
University Sports Federation.
European Cheer Union

På europisk nivå organiseras sporten av European Cheer Union (ECU). ECU är ett
ideellt europeisk förbund som främjar och reglerar cheerleading i Europa. ECU
består i dagsläget av 37 nationella förbund, varav SCF är ett.
ECU är formellt knutna till ICU, sportens internationellt styrande organ, och ICUs
General Meeting (april 2011) antog ECU som sitt officiella europeiska organ. ECU
anordnar årligen de Europeiska Mästerskapen i cheerleading, till vilka varje
medlemsland äger rätt att skicka starter.
ECUs viktigaste mål är att:
 främja utveckling av sporten cheerleading i Europa
 främja och organisera cheerleadingverksamhet i Europa; till exempel, men
inte begränsat till, kurser, läger, tävlingar och utbildning för idrottare,
domare och tränare i medlemsförbund.
 aktivt stödja sina medlemmar (nationella förbund) att utveckla cheerleading
i sina respektive länder.
 öka graden av erkännande av ECU och dess medlemmar

De nordiska länderna

SCF har tillsammans med det finska, norska och danska förbunden ett nordiskt
samarbete sedan 2010 där vi tillsammans vartannat år från och med 2011 anordnar
ett nordiskt mästerskap i cheerleading. Vi har även ett nära arbete speciellt med
Finland, där vi vartannat år anordnar Finnkampen.
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De övriga nordiska länderna är verksamma enligt:
 Finland – som ett eget specialidrottsförbund
 Danmark – erkänt som idrott 2014-11-05, organiserat tillsammans med
amerikansk fotboll i dagsläget
 Norge – tillhör ett samlingsförbund för amerikanska sporter, exempelvis
amerikansk fotboll och baseball

Ansökan
Svensk cheerleading utvecklas i snabb takt och växer både vad gäller antal utövare
och föreningar och med det växer också våra utmaningar. Ett fullvärdigt
medlemskap i RF gör att vi står mycket starkare i att möta
cheerleadingföreningarnas fortsätta utveckling.
I RFs stadgar listas fem villkor som ska vara uppfyllda för att kunna godkännas
som medlemsförening. Vi menar att vi med råge uppfyller alla dessa krav.
 Vi bedriver en idrott med tävlingsverksamhet på olika nivåer. Från
föreningstävlingar och distriktsmästerskap till EM och VM. Vi har landslag
som representerar oss på internationella mästerskap.
Dessutom bedrivs en allt större del av barn och ungdomsverksamhet där
andra värden som träningsglädje och gemenskap ligger i fokus. Vi
organiserar också föreningar som enbart bedriver uppvisningsverksamhet i
form av ”Side line cheerleading”, dvs att heja fram ett idrottslag genom att
utföra en synkroniserad och akrobatisk koreografi.
 Svenska Cheerleadingförbundet är en ideell förening vilket framgår av våra
stadgar.
 Svenska Cheerleadingförbundet stöder RFs verksamhetsidéer uttryckta i
Idrotten Vill och arbetar med FNs konvention om barns rättigheter som
rättesnöre.
 Sedan vår tidigare ansökan har det hänt en hel del internationellt.
Cheerleadingens internationella förbund ICU har blivit fullvärdiga
medlemmar av Sportaccord och därmed erkänns cheerleadingen som en
egen idrott internationellt. Detta har möjliggjorts genom att FIG, ICU och
SportAccord slutit ett avtal som reglerar vad som skiljer idrotterna åt.
Sverige har en stark ställning internationellt med ett starkt nationellt
förbund. Att bli fullvärdig medlem i RF skulle underlätta och stärka oss
ytterligare i våra internationella kontakter. Runt omkring oss går
utvecklingen åt att cheerleadingen blir en erkänd idrott i fler och fler länder,
t.ex. i Danmark.
 Svenska Cheerleadingförbundet uppfyller med våra 49 medlemsföreningar
och ca 3800 licensierade medlemmar de krav på 25 föreningar och 1500
medlemmar som RF ställer som krav för medlemmskap.
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