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SEKSJON CHEERLEADING
Florida. Vi deltok med følgende
lag og fikk følgende resulater:

Hei cheer-Norge!

Vi håper alle har hatt en flott
sommer og er klare for en ny
sesong med cheerleading og
cheerdance. Dette nyhetsbrevet
er første i sitt slag fra oss i
seksjonen for cheerleading og
cheerdance. Målet er å sende ut
disse med jevne mellomrom så
dere skal få en oppsummering
over hva vi gjør og hva som har
skjedd i miljøet i det siste.

Group Stunt - 1. plass
Partner Stunt - 7. plass
All Girl Premier - 2. plass
Coed Premier - 8. plass
Hip Hop - 6. plass
Pom - 11. plass
Vi er stolte av alle våre
landslagsutøvere som nok en
gang gjorde en strålende innsats.
En ekstra gratulasjon til vår group
stunt som for første gang tok med
gullet hjem til Norge.

Ny organisering
Helgen 5-6 april ble det
gjennomført ekstaordinær og
ordninært forbundsting i NAIF.
Det ble her avgjort å gå over til
en ny organisasjonsform innad i
NAIF. Dette betyr at det som før
gikk under NCDC nå er avviklet.
De fire idrettene i NAIF har nå
hver sin seksjon med hver sin
leder og nestleder. Disse jobber
for hver sin idrett opp mot
hovedstyret i NAIF. Under disse
seksjonene vil det igjen være
komiteer. For seksjonen
cheerleading og cheerdance var
det Guri Aunan som ble valgt som
seksjonsleder og Eva Sundby som
nestleder.
Noen lurer kanskje på hva vil
dette bety for medlemsklubbene?
Ikke mye! Dere vil nok ikke merke
stor forskjell fra tidligere annet
enn at ting forhåpentligvis skal gå
enda mer på skinner enn
tidligere.
VM 2014
I slutten av april deltok Norge nok
en gang igjen i ICU VM i Orlando,

Konkurranser
Nok en gang ble Summer Open
arrangert og som i fjor var det
Charmers som arrangerte i
Rykkinhallen. Det ble et vellykket
arrangement og det er flott at vi
har fått til denne konkurransen
rett før sesongslutt. Takk til
Charmers for gjennomføringen!
West Coast Open ble arrangert i
Bergen for første gang og var et
samarbeid mellom forbundet og
Seahawks. Arrangementet ble en
kombinasjon av en liten
konkurranse med etterfølgende
camp. Det viste seg å bli et
populært arrangment og vi håper
på gjentagelse neste år.
EM 2014
Årets europamesterskap ble
arrangert i Bonn, Tyskland. Norge
stilte som vanlig med sterk tropp
og selv om konkurransen var
hardere enn noen gang gjorde
Norge det som vanlig sterkt. Det
ble mange medaljer med hjem
og nivået har aldri vært høyere,
verken i Norge eller ute i Europa.
Det ble under EM også arrangert
årsmøte i ECU. Guri og Eva var
begge tilstedet på vegne av NAIF.

Cheer Camps
Denne våren ble det arrangert
flere treningsleire, både i klubber
og i forbundets regi. Samtlige
camper hadde mange deltagere
og det gleder oss å se alle våre
ivrige utøvere. Dette motiverer
veldig til videre breddearbeid!

Hva skjer videre?
- Klubbledermøte 30-31 august.
- Grunnkurs cheerleading og
trener 1 for cheerleading og
cheerdance arrageres i
september.
- NM 2015 vil finne sted på
Oslofjord Convention Center 2122 mars.
Se terminlisten på vår
hjemmeside amerikanskeidretter.
no for tid og sted for andre
aktiviterer.

