BVHIF Charmers Cheerleading og NAIF seksjon
Cheer ønsker velkommen til

Summer Open 2018
Sommerkonkurranse i Cheerleading og
Performance Cheer
Lørdag 9. juni 2018 i Rykkinnhallen
Konkurransen er åpen for internasjonale deltagere og er også en del
av konkurransene i European Cheer League.

Hallen er åpen fra kl. 08:00 for oppvarming. Konkurransen starter kl.
10:00
Kategorier
Det er åpent for Pee Wee og Mini oppvisninger, men kun 5 min per klubb.
Det konkurreres i følgende kategorier:
Cheer All Girl Senior – Elite (Level 5)
Cheer All Girl Senior– Premier (Level 6)
Cheer All Girl Junior – Elite (Level 5)
Cheer All Girl Junior– Median (Level 3)
Open Cheer All Girl Median (Level 3)

Open Cheer Coed Median (Level 3)
Cheer Coed Senior – Elite(Level 5)
Cheer Coed Senior – Premier (Level 6)
Cheer Coed Junior – Elite (Level 5)
Cheer Coed Junior– Median (Level 3)
Group Stunt All Girl Senior
Group Stunt All Girl Junior
Group Stunt Coed Senior
Group Stunt Coed Junior
Partner Stunt Senior

Performance
Performance
Performance
Performance

Cheer
Cheer
Cheer
Cheer

Freestyle Junior
Freestyle Senior
Hip Hop Junior
Hip Hop Senior

Påmelding og påmeldingsfrister
03.mai
14.mai
25.mai

Påmeldingsfrist for klubber, lag og Mini/Pee Wee-oppvisninger
Påmeldingsfrist for deltakere, trenere og lagledere, siste frist
for betaling av lisens
Stenges for etteranmeldelser og endringer i påmeldinger

Påmeldingsskjema er linket inn. Vennligst lagre dette skjema lokalt, og send
inn med klubbnavn når dere melder dere på.
link til påmeldingsskjema:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PfLenQpgRWFT6gt4HiqLYnBnkfwZ
GNZK_2-clCEKqWI/edit?usp=sharing

Etteranmeldelser og endringer
Påmelding av lag etter 3.mai medfører en tilleggsavgift på kr 100,- per lag.
Påmelding av deltakere etter 14.mai medfører en tilleggsavgift på kr 50,- per
etteranmeldt deltaker.
Endringer av påmeldinger belastes med kr 50,- per lag hvis det gjelder en
endring for hele laget og kr 50,- per utøver ved endring av navn og lignende.
25. mai stenges det for etteranmeldelser og endringer i påmeldinger.

Lagavgift i konkurransen/oppvisningen
Cheerleading og Performace Cheer kr 600,Group Stunt
kr 400,Partner Stunt
kr 300,Mini/Pee Wee
kr 600,-
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Deltakeravgift pr utøver
Deltakeravgift for konkurranse kr 130,Deltakeravgift for oppvisningsutøvere kr. 110,-  inklusiv medalje
Akkreditering
Pass er eneste gyldige legitimasjon for akkreditering for utøvere fra norske
klubber, og evnt. bostedsbevis fra Folkeregisteret for de som ikke har norsk
pass. Rutiner for akkreditering er som under NM 2018.
Lisens
Alle konkurrerende utøvere fra norske klubber må ha gyldig og betalt lisens
til NAIF. Lisens må være betalt innen påmeldingsfristen for deltakere 14.mai
2018.
Lisensregistering gjøres av klubbene i SportsAdmin og det er klubbene selv
som gjør registeringen av lisenser for sine utøvere. Spørsmål angående
lisens sendes til: naif@amerikanskeidretter.no

Reglement
Gjeldende reglement for level 3, 5 og 6 er ECUs reglement for Cheerleading
og Cheerdance 2018. Unntaket er at det for vårsesongen 2018 er det tillatt
med maks 25 utøvere på matta. Samme regler for Open Cheer som under
NCL
De gjeldende versjonene er å finne på NAIF’s hjemmesider
(http://amerikanskeidretter.no/cheerleading/#reglement)
Under "Konkurranseregler for cheerleading og performance cheer" til høyre, i rød
boks.
Billetter
Voksne fra 18 år
Barn under 16 år
Barn under 6 år

kr 150,kr 50,gratis

Overnatting
Arrangør jobber med å inngå en avtale med Thon Hotell Oslofjord om
overnatting til gitte arrangementspriser. Emma Gjestehus er et rimelig
overnattingsalternativ mellom Rykkinn og Sandvika. Overnatting på skoler i
området avtales direkte med skolene. Nærmeste skoler er Rykkinn skole
avdeling Berger og avdeling Gommerud.
Arena
Rykkinnhallen er riksanlegg for basketball og driftes av Bærums Verk og
Hauger idrettsforening. Anlegget består av to haller, hvorav den ene har
uttrekkstribuner med kapasitet for 2000 tilskuere. Det er kafeteria i
forbindelse med tribuneinngangen i andre etasje.
Adresse: Rykkinnhallen, Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn
Kart
Buss og tog
Buss (nr. 160) fra Oslo sentrum (Jernbanetorget, etc.) til Rykkinn. Nærmeste
holdeplass er Makedonien. Bussen kjører i en ring rundt Rykkinn, så denne
holdeplassen kan brukes for både avstigning og påstigning.
Nærmeste stoppested for tog er Sandvika stasjon, som ligger ca. 6 km fra
Rykkinnhallen. Korresponderer med buss nr. 160 fra Sandvika til Rykkinn.
Rutetider for buss og tog på www.trafikanten.no
Bil
E-18 til Sandvika; ta av mot Hønefoss. Kjør gjennom to tunneler og ta av ved
første avkjørsel etter siste tunnel, skiltet mot Rykkinn. Passer Bryn Kirke,
kjør gjennom neste rundkjøring og ta første til høyre (Leirdueveien) og følg
denne opp til Rykkinnhallen.
Butikk
Rykkinn Nærsenter ligger innen gangavstand fra Rykkinnhallen.
Web og Facebook
www.charmers.no / Arrangementside
Spørsmål om arrangementet kan sendes til: charmers.so2018@gmail.com
Velkommen til Rykkinnhallen og Summer Open 2018.
Med hilsen
BVHIF Charmers Cheerleading
arrangør

