JÖNKÖPING SPARTANS CHEER
– EN UNG OCH VÄXANDE FÖRENING

VAD ÄR CHEERLEADING?

Jönköping Spartans Cheer (JSC) bildades 2017 och har cirka
110 aktiva medlemmar. Det finns ett stort intresse för att
träna cheerleading vilket gör att föreningen växer. Vi tillhör
Svenska Cheerleadingförbundet och är även medlemmar i
Svenska Gymnastikförbundet.
Föreningens utövare är indelade i tre tävlingslag och tre
träningslag. Trots att JSC är en ung förening kan tävlingslagen stoltsera med fina resultat från tävlingar och ambitionerna för framtiden är höga.
Till JSC är alla välkomna och det viktigaste för föreningen är
att alla ska trivas, utvecklas och ha roligt!

Cheerleading har sitt ursrung i USA och kom till Sverige i
mitten av 1980-talet. Cheerleading har spridit sig över hela
världen och är en växande sport.
Cheerleading är en tävlingssport med både killar och tjejer
som utövare. Tävlingsmomentet innebär att man på 2 minuter och 30 sekunder ska utföra en tävlingsrutin som inkluderar gymnastik, stunt, pyramid, dans, cheerleadinghopp
samt en ramsa. Rutinen bedöms på utförande, svårighet
och utstrålning av en jury som sätter poäng. Man tävlar
mot andra tävlingslag som är i samma level och åldersgrupp. Man kan tävla i sitt distrikt, regionalt, nationellt och
även utomlands.

VILL DU SPONSRA JSC?

VILL DU TRÄNA I JSC?

JSC är en ung och växande förening som drivs med ideella
krafter. Vill du stödja JSC som sponsor, partner eller anlita
för olika uppdrag? JSC kan erbjuda reklamplats i föreningens träningslokal, på hemsidan och i den här foldern. Det
finns även möjlighet att exponeras på event, boka uppvisningar mm. Tveka inte att höra av dig för att se hur JSC kan
bli en bra partner!

Att träna cheerleading innebär gymnastiska och akrobatiska övningar som kräver både styrka, koordination och
rytmkänsla. Cheerleading är en träningsform som ger god
fysisk utveckling och främjar samarbetsförmåga och tillit
till sina lagkamrater.
Till JSC är både nybörjare och erfarna utövare välkomna.
Som nybörjare kan du börja träna utan förkunskaper. Nya
utövare startar alltid i ett av våra träningslag. Om du är
nyfiken på att börja träna i JSC och vill veta mer kan du
mejla info@spartans.se. Vill du ställa dig i kö så hittar du
information på hemsidan, spartanscheer.se.

Vill du att ditt företag ska synas här? Bli sponsor!

Kontakta oss:
Hemsida: www.spartanscheer.se
Mail: info@spartanscheer.se
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