
 
 

 

Information om provträning 20 maj. 
Under provträningen bedömer vi kunskaper i de olika momenten i cheerleading; gymnastik, hopp 

och byggteknik. Vi tittar även på saker som förmåga att ta in koreografi, kroppskontroll, styrka och 

träningsmognad. Mer om hur vi bedömer varje moment och vilken målsättning vi har för varje 

moment och level hittar du nedan.  

TRÄNINGSMOGNAD 

När vi bedömer träningsmognad utgår vi till stor del ifrån tidigare tränares omdöme. Vi räknar med 

att du som förälder läst igenom de krav vi ställer och att du bedömer att ditt barn är mogen att träna 

i ett tävlingslag.  En aktiv i ett tävlingslag ska 

- ha en bra närvaro (minst 80 %) 

- kunna planera skolarbete och andra privata aktiviteter så de inte krockar med träningarna. 

- kunna ta emot både positiv och ”negativ” feedback.  

- kunna respektera ledare, lagkamrater, föreningen och cheerleading som sport.  

- vara medveten om och följa de regler föreningen har satt upp för träningar och tävlingar. 

- kiunna ta hand om sin hälsa, äta och sova ordentligt för att orka med träningarna.  

GYMNASTIK 

I gymnastiken bedömer vi bland annat den aktives utförande (sträckta armar och ben, pointade tår, 

axeltryck mm) och kroppskontroll (Kunna spänna sig, kunna skillnaden på krum och svank mm).  

  

 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

 
 
GYMNASTIK 
Standing tumbling 

- Handstående  
-Kullerbytta fram/bak. 
-Hjulning med raka ben. 
- Gå ner i brygga 

- Level 1 gymnastik.   
- Stilla flickis  
 

- Level 1 och 2 gymnastik. 
- Stilla flickis-flickis 

Meriterande: 
-Handstående-nedrullning 
-Mjukis fram/bak  
-Mjukis-Mjukis 

Meriterande: 
-Mjukis-flickis 
-Hopp-flickis  

Meriterande: 
-Toe touch-flickis 
-Toe touch-flickis-flickis 
 

 
 
GYMNASTIK 
Running tumbling 
 

-Upphopp-kullerbytta 
-Chasé/upphopp-Rondat 
-Chasé/upphopp-hjulning  

- Level 1 gymnastik.   
- Spagathandvolt.   
- Rondat-flickis  
- Hjulning-flickis 

- Rondat salto  
 -Rondat-flickis-salto 

Meriterande: 
-Olika kombinationer 
(ex. Chasé hjulning-Chasé 
hjulning / Chasé hjulning-
chasé rondat ) 
 

Meriterande:  
-  Rondat-flickis-flickis 
-Olika kombinationer (ex 
spagathandvolt- rondat- 
flickis)  

Meriterande: 
-Rondat-flickis-flickis-salto  
-Aerial 
-Frivolt  
-Olika kombinationer (ex 
spagathandvolt- rondat- 
flickis-salto) 



 
 

 

HOPP OCH MOTIONS 

Här bedömer vi utförande och kroppskontroll (sträckta armar och ben, pointade tår, att hoppen 

utförs på rätt räkning, skarpa motions, explosivitet mm). Vi tittar även på uthållighet i hoppen (Den 

aktive orkar hoppa flera hopp i rad).  

 

 

BYGG  

I bygg bedömer vi byggteknik (explosivitet, rätt kroppshållning mm) och styrka. Vi ställer inte som 

krav att de aktiva ska kunna utföra byggen när de söker till ett tävlingslag utan som en riktlinje för 

vad varje level innebär    

 

Ett ord till dig som är förälder 

Eftersom du känner ditt barn bäst är det viktigt att ni tillsammans funderar på om det är dags att 

söka till ett tävlingslag eller om det bättre passar er familj att ditt barn tränar på motionsnivå ett tag 

till. Ni behöver vara medvetna om det kommer en del press med att söka till ett tävlingslag och du 

som förälder har det yttersta ansvaret att inte sätta ditt barn i en situation det inte orkar med. Det 

finns en möjlighet att vi kommer välja att inte ta in ditt barn i tävlingsverksamheten just nu. 

Medlemmarna i lagen kommer också att bli bedömda på tävling tillsammans med sitt lag och laget 

kommer att rankas på tävlingen mot andra lag, något som kan vara tufft även för äldre utövare. 

För oss är det absolut viktigaste att alla barn som tränar hos oss tycker att det är kul med 

cheerleading och vi vill behålla alla våra härliga barn i föreningen och ge dem allihop bästa möjliga 

förutsättningar.  

 

 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

HOPP -Grund hopp (ljushopp, 

spread eagle och tuck) i 
singelform. 
- Grund hopp i serie (ex 
ljushopp-spread eagle-ljushopp) 
 

-Avancerade hopp (herkie, front 

hurdler, toe touch och pike) i 
singelform. 
-Grund hopp i kombination med 
avancerade hopp i serie (ex toe 
touch-ljushopp - toe touch) 

-Avancerade hopp i 
singelform och i serie. 
 

 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

Bygg - Bygg på waistlevel  
-Elevator 
-Cradle from prep level 
- Shoulder sit 
 

- Bygg på prep level 
- 1 leg stunt, Prep level 
- Half up to prep level 
- Cradle from extension 
- Tic-toc 
- Basket 

-- Bygg på extended level 
- 1 leg stunt, extended  
- Full up and down 
- Trick i basket  
 


