Pressmeddelande för fri publicering
Det har blivit dags för RM & SM i cheerleading 2017
Årets nationella mästerskap inom Svenska Cheerleadingförbundet anordnas i
Luleå. Lokala arrangörer är de två föreningarna Arctic Cheer Avalanches från
Luleå och Cheer Future från Boden.
I årets mästerskap deltar 29 av SCFs 54 medlemsföreningar. Totalt är det 98
lag och 1 754 deltagare från Malmö i söder till Boden i norr som ställer upp
och tävlar om de ädla medaljerna, samt i de officiella junior-SM och SMklasserna kämpar de även om att kvalificera sig vidare till Europamästerskapet,
samt klubb-VM och VM. Dessutom väntas en stor publik till båda dagarna.
Arenan är utsåld, liksom att både hotell, tåg och flyg är nästintill fullbokade.
Det kommer att tävlas i tre divisioner - miniorer, juniorer och seniorer, samt sex olika klasser partner stunt, group stunt, group stunt mixed, cheer, cheer mixed, förberedande pom och
freestyle pom. Dessa delas sedan in i olika svårighetsnivåer, så kallade levels.
Startordningen för de båda tävlingsdagarna bifogas med detta mail.
För ytterligare information om tävlingarna och regler hänvisas ni till SCFs hemsida cheerleading.se
eller den officiella hemsidan för RM/SM 2017, cheer2017.se.

Damlandslaget i cheerleading för juniorer blev trea på historiens första junior-VM.
Sporten har sitt ursprung i USA. Idag finns cheerleading över hela världen. International Cheer Union
som organiserar sporten internationellt har idag 110 medlemsländer, spridda över sex kontinenter.
Till Sverige kom cheerleading i mitten av 1980-talet. Sporten som kräver såväl fysisk som mental
styrka, som smidighet, kondition, rytm och teknik, men även tillit och stark laganda är idag en
lagidrott som lockar allt fler utövare. Inom Svenska Cheerleadingförbundet som bildades 1995 finns
idag drygt 6 000 licensierade utövare.
Internationellt har Sverige också haft framgångar. Under senaste världsmästerskapet som avgjordes
i april blev damlandslaget för juniorer trea och även under klubb-VM visade det sig att svenska
klubblag står sig bra internationellt. Damlaget GCO Wildcats från Göteborgsklubben Gothenburg
Cheer One blev det första svenska lag att vinna en bronsmedalj på klubb-VM.

GCO Wildcats från Göteborg och Gothenburg Cheer One trea på klubb-VM.
Förbundet är medlemmar i och anslutna till European Cheer Union, samt International Cheer Union.
Vår gemensamma ambition är att verka för idrottens utveckling och sportens erkännande.
2012 slöts ett avtal mellan International Cheer Union, Fédération Internationale de Gymnastique och
SportAccord som reglerar sporternas existens och verksamhet. Knappt ett år senare antogs sedan
ICU som medlem av SportAccord och den 6 december 2016 beslutade IOK, den Internationella
Olympiska Kommittén, att ge cheerleading ett provisoriskt erkännande.
IOKs intresse för cheerleading visade sig också under ICUs årsmöte i april, när IOKs president
Thomas Bach medverkade och lyckönskade alla inför det stundande världsmästerskapet. Olympic
Channel var också i Orlando, USA för att direktsända finalerna av årets världsmästerskap.
Vi välkomnar media och svensk idrottsrörelse till årets nationella mästerskap i cheerleading.
För att komma i kontakt med de olika föreningarna och lagen kan ni antingen ta direktkontakt med
klubbarna, eller så kan ni maila scf@cheerleading.se, så hjälper vi er vidare till rätt person.
Kontaktperson kommentarer/förbundsnivå: Katarina Eriksson, vice ordförande SCF, 070-723 65 15
Kontaktperson lokala arrangörer/ackreditering: Annelie Hannu, 070-405 69 26
_______________________________________________________________________

Svenska Cheerleadingförbundet har idag över 6 000 medlemmar i 54 föreningar.
Varje år arrangeras DM, RM och SM, samt att Sverige deltar i EM, VM och klubb-VM.
Sverige är genom SCF medlemmar i International Cheer Union, ICU och European Cheer Union, ECU. ICU som
organiserar cheerleading internationellt har 110 medlemsländer på sex kontinenter och är sedan december
2016 provisoriskt erkända av Internationella olympiska kommittén, IOK.
Hemsida: www.cheerleading.se Facebook: www.facebook.com/svenskcheerleading

