Utlysning av konkurranser for sesongene 2018/2019 og 2019/2020
NAIF, seksjon Cheerleading ønsker med dette å informere klubbene om at det nå kan søkes
om å arrangere konkurranser i sesongen 2018/2019 og 2019/2020.

Konkurransene for sesongen 2018/2019 og 2019/2020 er:
• Norwegian Cheer League - Norwegian Open:
- Må ha arrangementserfaring
▪ Sesong 2018/2019: 10.11-11.11.2018
▪ Sesong 2019/2020: 09.11-10.11.2019
• Norwegian Cheer League - Winter Open:
- Må ha arrangementserfaring
▪ Sesong 2018/2019: 26.01-27.01.2019
▪ Sesong 2019/2020: 25.01-26.01.2020
• Summer Open:
- Forbeholdes østlandsklubbene
- Må ha arrangementserfaring
▪ Sesong 2018/2019: 08.06.2019
▪ Sesong 2019/2020: 06.06.2020
• PeeWee stevne:
- Forbeholdes østlandsklubbene som arrangør
▪ Sesong 2018/2019: 17.11.2019
▪ Sesong 2019/2020: 16.11.2020
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ARRANGEMENTSERFARING
Det er et stort ansvar å påta seg å arrangere en konkurranse, det krever mye tid fra styret i klubben,
samt at mange frivillige må stille opp. For å arrangere Norwegian Open, Winter Open og Summer
Open kreves det at klubben har erfaring med organisering av andre konkurranser.
Vi har klubber med mye arrangementserfaring som allerede arrangerer de største konkurransene,
de klubbene dette gjelder kan sende inn en forenklet søknad. Vi trenger da klubb, konkurranse,
arena og eventuelt spesifisere store endringer i arrangementet fra tidligere år (f.eks. arenabytte).

REGIONALE KONKURRANSER
Vi ønsker å oppfordre flere klubber til å arrangere mindre konkurranser, gjerne utenfor
østlandsområdet. Dette vil være med på å sikre et bredere konkurransetilbud i hele landet og økt
aktivitet i alle kategorier – inkludert group stunt, partner stunt, peewee og performance cheer. I
tillegg gir det klubbene mulighet til å opparbeide seg arrangementserfaring slik at flere klubber har
kompetanse til å arrangere større konkurranser på sikt.
Det er for eksempel mulig å arrangere rene konkurranser for små grupper (group stunt og
partnerstunt), «en dags»-konkurranser for lokale klubber, en helg med camp lørdag og konkurranse
søndag, eller rene konkurranser for performance cheer eller peewee.
Alle klubber som ønsker å avholde en konkurranse må søke forbundet om arrangøransvar, dette
gjelder både konkurransene i terminlista og mindre konkurranser. Tidspunktet for konkurranser skal
avpasses gjeldende terminliste og må godkjennes.
Har klubben din lyst til å arrangere en konkurranse, men trenger litt starthjelp, er dere hjertelig
velkommen til å ta kontakt med forbundet, på mail cheer@naifcheer.no eller telefon 21029786.
Temaet vil også bli tatt opp til diskusjon på klubbledersamlingen i oktober.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SØKERE
Les nøye gjennom Reglement Cheerleading og Cheerdance, kapittel 3, hvor samtlige regler for
arrangement, krav til søknadsinnhold og annen detaljert info vedrørende arrangementer står.
Vi minner om at arrangørklubb er ansvarlig for alle kostnader ved en konkurranse. Dette gjelder også
utgifter til honorar, reise og overnatting for dommerne. NAIF er behjelpelige med å ordne dommere
til konkurransen. All korrespondanse angående dommere skal gå via dommerkomiteen på mail:
judges@naifcheer.no.
Søknader sendes til cheer@naifcheer.no og fristen er 1. November 2017.
Forbundet vil gi beskjed om hvilken klubb som får tildelt konkurransene innen NM i mars. Ta gjerne
kontakt om dere har ytterligere spørsmål.

Med Vennlig Hilsen
Seksjon Cheer, NAIF
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