
Action Athletics Blitz är föreningens senior level 5 
lag. 1 brons, 3 silver och 3 guldmedaljer samt titeln 
som svenska mästare ligger bakom tidigare två 
säsonger. 2018 hamnade laget på en 2a plats på 
Riksmästerskapen och kvalificerade sig därmed till 
Världsmästerskapen för klubb-lag i Florida, 
Orlando 2019.  
Ett lag som Blitz kräver 100% engagemang från 
både aktiv, förälder och tränare.  
Laget tränar 3 gånger i veckan. Vi drömmer stort, 
har höga mål och satsar alltid på att bli bäst. 
Något vi brukar säga i Blitz är “Vi tränar för att 
vinna, men det handlar inte om att vinna”. Att vara aktiv 
hos oss är något man aldrig kommer ångra. Det 
här laget samt förening kommer bli din andra 
familj. 

Coach: 
 

LC 
Jennifer Lönnbom Colven  
mobil: 0739222974 

Mail: 
 j.l-c@hotmail.com 

ACTION ATHLETICS BLITZ 
2018/2019 
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Har vi några krav om man vill söka in till oss? 
Tidigare erfarenhet av cheerleading eller gymnastik 
krävs för att tävla i Blitz. Level 5 är en tuff  nivå och 
kan bli ett stort steg för många aktiva. Det är viktigt 
att man är både psykiskt och fysiskt redo att utöva 
cheerleading på en sån pass hög och riskfylld nivå. 

Vi sätter inga exakta gymnastikkrav eller 
antal år av erfarenhet. 
Rekommendationen är att du minst gått i level 3 inom 
cheerleading, har minst rondat flickis salto och stilla 
salto. För tidigare gymnaster är det rekommenderat 
att du kan minst skruv på studsgolv och sträckt på 
hårt. 

Vi beräknar vara 27 aktiva i laget med 4 reserver och 
23 tävlande. 

Hemsida: 
actionjarfalla.com 

 
Facebook: 

Support Action 
 

Mail: 
actionjarfalla@gmail.com 

Instagram: 
Action.athletics 

“Action Action Action, Go Action Go, Action 
Action Action, Go Action Go!” 

“We are proud of  you say we are proud of  you!”
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Årshjul: 
Sommarträningar 
Koreografiläger med Jonathan Lewis 
(oktober) 
Samläger med andra föreningar 
November Cup 
Nordic All level championship 
Nordic Cheer challenge 
Distriktmästerskapen  
Världsmästerskapen för klubb-lag i Orlando, 
Florida  
Jamfest Nordic 
Riksmästerskapen RM/SM 

Träningshallar 
Herrestaskolan 
Karslundsvägen 25 
JG-hallen  
Andebodavägen 72  
*Exakta träningstider går vi ut med i juni 



 

Beräknade kostnader 2018/2019 
* Terminsavgift - 2900 kr (En gång per termin) 
* Medlemsavgift - 200 kr 
* Licens - 235 kr 
* Föreningströja - 200 kr 
* Lagtröja - 200 kr 
* Övriga lagkläder -1000 kr 
* Tävlingsdräkt och rosett - 2300 kr 
* Koreografiläger - 1000 kr 
* Resekostnader svenska tävlingar - beror på var 

tävlingarnaär, i störtsa möjliga mån åker vi buss 
över dagen. 

Beräknade inkomster 2018/2019 
* I Blitz ansvarar föräldrar för att försäljning sker 

under säsongen. Newbody, Ullmax och liknande. 
* På uppvisningar, genrep och liknande ansvarar 

föräldrar för att ett café drivs som kan dra in 
pengar till både förening samt specifika lag. 

* Jobb: laget jobbar gärna på lopp, inventerar, 
underhållning, musikvideos osv.  



 

USA & KLUBB-
VÄRLDSMÄSTERSKAPEN 

Varje år delas två stycken kvalplatser ut till klubb-
VM i klassen International open level 5 (no male). 
Guld och silvermedaljörerna på årets 
Riksmästerksap vinner dessa platser. Det är en stor 
ära och en oförglömlig upplevelse att få tävla 
klubb-VM. Det är den största och mest 
prestigefyllda cheerleading tävlingen för Allstar 
cheerleading. Och: Vi ska åka = AAAAAAH!!!!!!!!! 
 
Med detta följer självklart ett stort 
föräldraengagemang annars hade det ej varit 
möjligt. Resan till USA kräver noggrann planering 
och mycket jobb. För medföljande föräldrar är det 
också en upplevelse man sent glömmer!  

BLITZKIDS

WE WANT ACTION!



 
Nedan hittar du budgeten för förra årets USA 
resa. Vi räknar med att det blir liknande siffror 
även för 2019.

Income/Expenses

17 160 kr 16 609 kr

551 kr

Income minus expenses
Total expenses
Total income

INKOMST/BUDGETERAT

Budgeterat (06.2017) 17 160 kr

Ullmax -

Kakservice

Newbody

TOTAL INCOME 17 160 KR

UTGIFTER

Hus/Bil/flygbiljett 8 967 kr

Transportation/Bensin 1 000 kr

Träningsavgift 450 kr

Tävlingsavgift      700-900 kr

Mat (butik) 2 500 kr

Mat (restaurang) -

Universal 729 kr

Biljett tävling (blitz) 163 kr

Biljett tävling (WORLDS) 2 800 kr

Biljett tävling (junior & senior VM) -

TOTAL EXPENSES 16 609 KR

Income minus expenses 551 kr

Budget

�1

VÄLKOMMEN TILL ACTION ATHLETICS BLITZ 2018/2019!


