HISTORIEN OM CHEERLEADING

Cheerleadingens historie er tett knyttet sammen med de store ballidrettene som amerikansk
fotball, rugby og basketball og deres utvikling i USA.
På slutten av 1800-tallet startet studenter på Princeton University en ”pep club” bestående kun av
menn, som heiet frem universitetets football-lag. Innen overgangen til 1900-tallet hadde det blitt en
egen kultur at skolene hadde egne grupper som skulle inspirere skolens fans til å heie frem lagene
deres. De første 25 årene var dette ansett som en mannlig oppgave, og det var ikke før i 1923 at
University of Minnesota som de første, tok inn kvinner i cheer-gruppene. I dag er 90 % av
cheerleaderne kvinner.
På 1920-tallet startet cheer-gruppene med «skills», turning og dans, for å få publikum med og få
opp energinivået på kamper.
Lawrence ”Herkie” Herkimer gjennomførte den første cheercampen i Texas i 1948.

Herkimer stod bak en vesentlig del av den tidlige utviklingen både spiritstick, dusker og ikke minst hoppet som er oppkalt
etter han - ”herkie”, eller side hurdler som det også kalles.
«Herkie» startet også de første cheerdance pom-lagene, og
han grunnla NCA (National Cheerleaders Association) i 1961.

I 1974 startet Jeff Webb Universal Cheerleaders Association
(UCA). Webb var tidligere utøver, trener, leder og
visepresident i NCA, og han hadde et ønske om å utvikle cheerleading til konkurranseidrett og
introdusere avanserte skills og teknikker.
Webb introduserte pyramider og stunts, for å gjøre idretten mer underholdene. I 1975 viste UCA
sine instruktører den første cheer-rutinen med musikk.

Jeff Webb får æren for å ha startet moderne cheerleading, og han er i
dag president i International Cheer Union. Norge er ett av 105 medlemsland i ICU og det er ICU
som arrangerer VM hvert år.
I 1982 ble den første nasjonale cheerleading-konkurransen arrangert i USA, og Jeff Webb sørget
for å få den ble direktesendt på ESPN, som da var et nystartet tv-selskap. Nå startet idretten å
spre seg fra USA og ut i verden; England, Canada, Mexico og Finland var noen av de første
landene.
I 1987 ble American Association of Cheerleading Coaches and Administrators (AACCA) grunnlagt,
og de etablerte en sikkerhetsstandard innenfor cheerleading, som alle andre nasjoner senere har
adoptert.. AACCA er også i dag retningsgivende for sikkerhet i vår idrett.
Ved starten på 1990-tallet var det 1,7 millioner cheerleadere på high schools i USA, og idretten var
så populær at det ble et behov for å starte programmer utenfor skolene. Dette var den store
starten for All Star-studioene, som er selvstendige studioer ikke tilknyttet noe skolelag.
Cheerleading har vært i OL. Under åpningsseremonien i Atlanta i 1996 deltok
cheerleadere og senest i London i 2012 var det cheerleadere fra ICU på sidelinjen når
USA spilte sine basketkamper. ICU har over 3,5 millioner medlemmer i 105
medlemsland verden over. ICU ble tatt opp som medlem av SportAccord i 2013 og
forbundet jobber målrettet med å få cheerleading anerkjent i IOC og med som OLgren.
I Norge ble cheerleading først startet som i USA, med grupper på sidelinjen på
amerikanske fotballkamper. De første klubbene med etablerte lag i konkurransecheerleading kom i 1997. Det har vært arrangert NM i cheerleading siden 2001. I
dag er Norge er i toppen både i Europa og i verden, med medaljer fra både EM og
VM. Norge var også med å starte det europeiske forbundet European Cheer Union
(ECU), som har 32 medlemsland og arrangerer EM hvert år.

