
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDBOK 

2015/2016  



 
 

 

Välkommen till Sigtuna Legends 

Cheerleadingförening! 

Kort om sporten cheerleading 
Cheerleading har funnit i Sverige sedan 1990-talet, men föddes i USA i slutet av 1800-talet. Sporten 

har utvecklats från att skrika hejaramsor på sidan av planen till att bli en egen, krävande 

tävlingssport. 

Sporten består av ett antal olika moment, bland annat gymnastik, dans och s k stunts (det som i 

folkmun kanske är mer känt som ”mänskliga pyramider”). Ett tävlingsprogram är 2:30 minuter långt 

och ska innehålla alla dessa moment. 

Cheerleading är, förutom väldigt roligt, en bra allroundträning och en sport som du aldrig blir fullärd 

i. Det behövs styrka, stabilitet, vighet och självförtroende för att bli en bra cheerleader och allt det 

jobbar vi med på våra träningar. 

Alla lagmedlemmar är lika viktiga, lite mer i cheerleading än i många andra sporter. Det krävs flera 

personer för att lyfta en person, och saknas en av dem blir hela gruppen lidande. Det går inte att ta in 

någon annan i exempelvis ett tävlingsprogram. Därför förväntas du närvara på träningarna i största 

möjliga mån.  

Börja träna hos oss 
Till våra nybörjargrupper har vi intagning till höstterminen, med eventuell komplettering till våren 

om det finns plats. Anmälan gör du på vår hemsida www.sigtunalegends.se, gärna i god tid för att 

underlätta vår planering och säkra din plats. 

Vår verksamhet 

Barn och ungdom 
Vi har ett antal grupper som tränar på motionsnivå. Här ligger fokus på att ha roligt och samtidigt 

utvecklas inom cheerleadingens olika moment i sin egen takt. När man en gång börjat hos oss kallas 

man automatiskt till en lämplig barn och ungdomsgrupp till nästa termin om man inte meddelar 

något annat eller kommer med i ett tävlingslag. 

Tävling 
En annan del av vår verksamhet är tävlingsverksamheten, där vi tränar oftare med målet att tävla 

mot andra cheerleadinglag. 

Våra tävlingslag tränar hårt för att kunna prestera sitt allra bästa på tävlingsmattan. Lagen har oftast 

3 träningar i veckan och du förväntas vara motiverad till att utvecklas tillsammans med ditt lag. 

http://www.sigtunalegends.se/


 
 

 

Tävlingslagen sätts oftast ihop under maj-juli. Därefter tränar och tävlar man tillsammans i ungefär 

ett år, från augusti till juni. Till våra äldre lag håller vi oftast en uttagning, medan intagningen till de 

yngre lagen är baserat på intresse, omdöme från föregående tränare och eventuella provträningar.  

Är du intresserad av att börja tävla, håll utkik efter information under våren. 

Avgift 
Information om terminsavgiftens storlek får du tillsammans med din kallelse. Faktura för avgiften 

kommer via e-post efter att gruppen haft sin första träning för terminen. I träningsavgiften ingår 

medlemsavgift i föreningen samt licens och försäkring via Svenska Cheerleadingförbundet. 

Du är välkommen att prova på en träning utan kostnad, men fortsätter du därefter ska du betala 

terminsavgiften även du senare väljer att sluta. Terminsavgiften återbetalas inte om du slutar mitt i 

terminen. 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla aktiva, ledare och styrelse och innebär att man har rösträtt 

på årsmötet. Medlemsavgiften betalas årsvis och summan beslutas av årsmötet (för närvarande 100 

kr). 

Utrustning 
När du tränar med oss ska du använda träningskläder och gymnastikskor. Ha också med dig en 

vattenflaska märkt med ditt namn. Mer information om utrustning och länkar till inköpsställen kan 

du hitta på vår hemsida: www.sigtunalegends.se/utrustning 

Ordningsregler 
På alla våra träningar gäller följande: 

 Kom i tid till träningen. När träningen börjar förväntas du vara klar med att fylla på 

vattenflaska, knyta skor, sätta upp hår och dylikt. 

 Långt hår ska vara uppsatt. Har du kort hår eller hår som gärna smiter ur en tofs ser vi gärna 

att du använder hårband för att hålla håret borta från ansiktet. Rosetter (även känt som 

bows) går bra att använda. 

 Smycken är av säkerhetsskäl inte tillåtna och ska vara avtagna innan träningen börjar. Detta 

gäller örhängen, ringar, armband, halsband och piercingar i ansiktet eller någon annanstans 

som inte skyddas av kläder. Navelpiercing får sitta i på egen risk (var medveten om att det är 

lätt hänt att den fastnar i någon annan vid stunts). 

 Mobiltelefoner får inte användas under träningen. Undantag är tränare som kan behöva nås 

av aktiva som är sena eller liknande. 

 Lyssna på den tränare som pratar och gör som din tränare säger, för din och alla andras 

säkerhet. 

 Vår sport är en lagsport och därför förväntas ni hjälpas åt och uppträda som ett lag. Alla ska 

hjälpas åt att plocka fram/plocka bort redskap och på träningen respekterar vi alla varandra 

och lämnar eventuell osämja vid dörren. 



 
 

 

 Meddela alltid din tränare om du inte kan närvara på träningen, absolut senast tre timmar 

innan träningen börjar.   

Försäljning och föreningsarbete 
Som alla andra ideella föreningar är vi i behov att av få in pengar till inköp av material och för att 

kunna hålla våra träningsavgifter nere. Därför händer det att vi säljer t ex Newbody eller tar på oss 

ett jobb. I dessa aktiviteter förväntas alla familjer delta. 

Två gånger om året arrangerar vi interna uppvisningar där alla våra medlemmar deltar. Till dessa 

fördelar vi ut exempelvis bakning av fikabröd på de olika grupperna. 

Är du eller någon i din familj intresserad av att engagera sig mer i föreningen, t ex genom att bli 

lagledare, tränare eller sitta i styrelsen? Kontakta oss på info@sigtunalegends.se. 

Kontakt 
Vi föredrar att ni tar den första kontakten via mail, då alla vi som arbetar med föreningen gör det på 

vår fritid och inte alltid har möjlighet ta föreningsfrågor på telefon. Huvudtränaren för varje grupp 

når du genom att maila lagnamn@sigtunalegends.se (t ex red@sigtunalegends.se). Det går också 

alltid bra att maila till info@sigtunalegends.se med alla typer av frågor. 

Försäkring 
För samtliga medlemmar som tränar med oss eller är ledare tecknar vi licens hos Svenska 

Cheerleadingförbundet. I denna licens ingår en olycksfallsförsäkring från Folksam. Villkoren för denna 

försäkring hittar du här: http://www.cheerleading.se/wp-

content/uploads/2012/10/F%C3%B6rs%C3%A4kringsvillkor.pdf 

Vid skada kontakta Folksam direkt tel 0771-960 960 (försäkringsnummer K64544). 

Information 
På vår hemsida hittar du mycket matnyttig information. Exempelvis finns där en kalender som vi 

håller uppdaterad med viktiga datum: http://www.sigtunalegends.se/kalender 
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