BVHIF Charmers cheerleading og NAIF seksjon cheerleading
ønsker velkommen til

Nordic Summer Open 2017
Lørdag 10. juni 2017, Rykkinnhallen Bærum
Åpen internasjonal konkurranse
i European Cheer League
Dette er en første invitasjon med viktige datoer. Mer utfyllende informasjon
kommer.
Hallen er åpen fra kl. 08:00 for oppvarming. Konkurransen starter kl. 10:00.

Konkurransekategorier
CHEER JUNIOR

CHEER SENIOR

PERFORMANCE CHEER

All girl median (L3)

All girl elite (L5)

Pom junior

Coed median (L3)

Coed elite (L5)

Pom senior

All girl elite (L5)

All girl premier (L6)

Hip Hop junior

Coed Elite (L5)

Coed premier (L6)

Hip Hop Senior

All girl group stunt

All girl group stunt

Coed group stunt

Coed group stunt
Partner stunt

Det er åpent for pee wee- og mini-oppvisninger. Avhengig av antall påmeldte, kan det
medføre tidsbegrensning på fem minutter per oppvisning.

European Cheer League
Summer Open er en konkurranse i European Cheer League (ECL). ECL er en årlig liga
bestående av ulike konkurranser i Europa. Hensikten er å belønne lag som presterer i
sum over flere konkurranser, og ikke bare i en bestemt konkurranse. ECL gir lagene
mulighet til å konkurrere på tvers i Europa, uten å måtte stille i alle de samme
konkurransene. Det kåres en vinner i hver kategori etter alle konkurransene er
gjennomført. Vinneren av ECL kvalifiserer direkte til EM året etter, og får alle
registreringsavgifter betalt. I tillegg får vinneren av senior kategoriene gode priser på
sko og drakter fra Varsity.
For mer informasjon om ECL, se hjemmesidene EUROPEAN CHEER LEAGUE.

Påmelding og frister
30. april:
13. mai:
25. mai:
25. mai:

Påmeldingsfrist for klubber, lag og oppvisninger.
Påmeldingsfrist for deltakere, trenere og lagledere, samt betaling av
lisens.
Påmeldingen stenges for etteranmeldelser og endringer.
Frist for innsending av musikk. hvor alt skal være på mp3 og merkes med
navn på klubb og lag

Påmeldingsskjema er vedlagt. Vennligst lagre filen med klubbnavn ved innsending.
Påmeldingsskjema

Priser
Lagavgifter
Cheer og pom/hip hop
Group stunt og partner stunt
Mini, pee wee
Deltakeravgift
Deltakeravgift for konkurranseutøvere
Deltakeravgift for oppvisningsutøvere

kr 500,- pr lag
kr 300,- pr lag
kr 500,- pr lag

kr. 150,kr. 120,-

Etteranmeldelser og endringer
Påmelding av lag og/eller deltakere etter 30. april medfører en tilleggsavgift på kr 100
per lag.
Endringer av påmeldinger av deltakere/trenere/lagledere etter 13. mai medfører en
tilleggsavgift på kr 100 per lag hvis det gjelder en endring for hele laget og kr 100 per
utøver ved endring av navn og lignende.
25. mai stenges det for etteranmeldelser og endringer i påmeldinger.

Akkreditering
For akkreditering for utøvere fra norske klubber kreves legitimasjon med bilde og
fødselsdato – som pass, førerkort, bankkort.
Utøvere på norske lag som ikke har norsk pass, må fremvise bostedsbevis med minst
6 måneders botid i Norge.
Utgått pass er gyldig legitimasjon så lenge personen er gjenkjennelig på bildet.
Rutiner for akkreditering er som under NM 2017.

Lisens
Alle konkurrerende utøvere fra norske klubber må ha gyldig og betalt lisens til NAIF.
Lisens må være betalt innen påmeldingsfristen for deltakere 13. mai 2017.
Lisensregistering gjøres av klubbene i SportsAdmin og det er klubbene selv som gjør
registreringen av lisenser for sine utøvere. Spørsmål angående lisens sendes til:
naif@amerikanskeidretter.no

Reglement
Det konkurreres etter ECU sitt gjeldende regelverk, både i cheerleading og
performance cheer. Regelverket finnes på NAIFs nettsider: NAIF konkurranseregler.
Det er norske tilpasninger til ECU-reglementet, blant annet på aldersinndeling og
deltagelse i de ulike kategorier. De norske tilpasningene er publisert på samme
nettsider. NAIF oppfordrer alle trenere til å lese regelverket svært nøye. Spørsmål om
regler rettes til forbundets regelkomité på e-post til rules@naifcheer.no

Billetter
Voksne fra 18 år kr 150,Barn under 16 år kr 50,Barn under 6 år gratis

Overnatting
Arrangør har avtale med Thon Hotell Gyldenløve Majorstua om overnatting til gitte
arrangementspriser. Ta kontakt med oss for informasjon.
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 andre etasje samt
at det rigges en egen kafeteria utenfor inngangen i forbindelse med arrangementet.
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 RUTER.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 senter og Coop Xtra ligger innen gangavstand fra Rykkinnhallen.

Kontakt
Web side Nordic Summer Open 2017
Nordic Summer Open 2017 Facebook
Spørsmål om arrangementet kan sendes til: charmers.so2017@gmail.com
Velkommen til Rykkinnhallen og Nordic Summer Open 2017!

