
 

 
 

 
 

BVHIF Charmers Cheerleading og NAIF Seksjon Cheer 
ønsker velkommen til 

 
 

Summer Open 2022 
Lørdag 11. - søndag 12. juni 2022  

i Rykkinnhallen 
 

 
 

 
 

Summer Open 
 
Velkommen til årets Summer Open i Rykkinnhallen.  
 
Konkurransen er åpen for alle kategorier i Norge og for internasjonale deltagere.  
 
Arenaen er åpen fra kl. 08:00 for oppvarming begge dager. Alle påmeldte klubber vil 
få eget tidspunkter for oppvarming dersom man ønsker dette.  
 
Konkurransen starter kl. 10:00 begge dager 
 
Junior cheerleading konkurrerer lørdag.  
Senior cheerleading og performance cheer junior & senior konkurrerer 
søndag.  
 
Konkurransen er en del av European Cheer League.  



 

 
Kategorier 
 
Det vil konkurreres i følgende kategorier:  
 

★ Senior Premier Coed & All Girl (Level 6)  
★ Senior Elite All Girl & Coed (Level 5)  
★ Senior Median All Girl & Coed (Level 3)  
★ Junior Elite All Girl & Coed (Level 5)  
★ Junior Advanced All Girl & Coed (Level 4)  
★ Junior Median All Girl & Coed (Level 3) 
★ Junior Intermediate All Girl & Coed (Level 2)  
★ Åpen klasse (Level 3)  
★ Senior Group Stunt Premier All Girl & Coed (Level 6)  
★ Senior Group Stunt Elite All Girl & Coed (Level 5) 
★ Senior Partner Stunt Premier Coed (Level 6)  
★ Junior Group Stunt Elite All Girl & Coed (Level 5)  
★ Junior Group Stunt Advanced All Girl & Coed (Level 4)  
★ Junior Group Stunt Median All Girl & Coed (Level 3)  

 
 

★ Performance cheer Pom Junior 
★ Performance cheer Pom Senior 
★ Performance cheer Hip Hop 
★ Performance cheer Hip Hop Senior 

 
 

 
Det er åpent for Pee Wee og Mini oppvisninger, men kun 5 min per klubb. 
 

 
Påmelding 
 
16.mai Frist for påmelding   
27.mai Stenges for etteranmeldelser og endringer i påmeldinger 
 
Påmelding skjer i eget registreringsskjema som følger vedlagt og skal sendes inn til 
oss på epost charmers.so2022@gmail.com   
 
Etteranmeldelser og endringer koster kr 100,- pr endring etter fristen 27. mai 2022. 
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Lagavgift i konkurransen/oppvisningen 
Cheer og Dance   NOK 800,- pr lag 
Group Stunt    NOK 350,- pr lag 
Partner Stunt   NOK 350,- pr lag 
Mini/Pee Wee   NOK 400,- pr lag 
 
Deltakeravgift pr deltaker 
Junior/Senior:   NOK 250,- 
Mini/PeeWee:   NOK 175,- 
 
Deltakeravgift inkluderer konkurransen og “give-away”. For Mini og PeeWee inngår 
også medalje til samtlige utøvere.  
 

 
Akkreditering 
Utøvere trenger ikke vise ID på Summer Open. Hver utøver stiller opp i alfabetisk 
rekkefølge etter etternavn og må si sitt fulle navn når de kommer til akkrediteringen. 
Deretter går de til piercing/smykkekontroll.  
 
Alle klubber må levere et bekreftelsesskjema på at de påmeldte utøverne er de som 
faktisk stiller på matta og at de har betalt lisens. Skjema kan enten sendes inn i 
forkant eller senest leveres ved innsjekk før man får utdelt akkrediteringsbånd. 
Skjema blir sendt ut til kontaktperson etter at påmeldingsfristene har gått ut.  
 
Spørsmål om akkreditering kan sendes til forbundet, cheer@naifcheer.no 
 

 
Lisens 
Alle konkurrerende utøvere fra norske klubber må ha gyldig og betalt lisens til NAIF. 
Lisens må være betalt innen påmeldingsfristen for deltakere 16. mai 2022. 
 
Lisensregistrering 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 

Spørsmål om dispensasjon for lisensinnbetaling etter påmeldingsfristen sendes til 
cheer@naifcheer.no 
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Musikk 
Alle lag/grupper må ta med seg musikk til konkurransen, på CD, mobiltelefon eller 
annen musikkavspiller med AUX-tilgang. Arrangør stiller med overgangskabel til 
iPhone, men vi anbefaler alle å ha med egen overgang så man er sikker på at den 
passer til sin telefon. Dersom det skal spilles musikk fra mobiltelefon - pass på at 
musikken kan spilles av offline. Husk også å ta med back-up.  
 

 
Reglement 
Det konkurreres etter gjeldende reglement som man finner på NAIF sine hjemmesider  
Konkurranseregler 
 

 
Billetter 
Voksen (f.o.m. 16 år) pr dag     kr 200,- 
Honnør/studenter pr dag      kr 150,- 
Barn/ungdom (5 år t.o.m. 15 år)    kr 50,- 
Ledsagere med bevis      gratis 
Familiebillett (2 voksne + 2 barn)    kr 400,- 
Barn under 5 år       gratis 
 

 
Arena 
Rykkinnhallen 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, samt grill og kafeteria 
ute.  
Adresse: Rykkinnhallen, Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn 
Kart 
 
 

 
Adkomst 
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.ruter.no 
 
 
 

https://amerikanskeidretter.no/cheerleading/dokumentarkiv/#konkurranseregler
https://maps.google.no/maps/ms?msid=200425232784379684312.0004dcd13f3b9a291c48a&msa=0&ll=59.927517,10.478125&spn=0.009924,0.026715
http://www.ruter.no/


 

 
 
Bil 
E-18 til Sandvika; ta av mot Hønefoss. Kjør gjennom tunnelen og ta av ved andre 
avkjørsel,  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 og Coop Rykkinn ligger innen gangavstand fra Rykkinnhallen. 
 

 
Overnatting 
Arrangør jobber med å inngå en avtale med hotell 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. Ta kontakt 
med oss så kan vi se hva vi kan hjelpe til med.  
 

 
Web og Facebook 
Summer Open / Facebook 
 
Spørsmål om arrangementet kan sendes til: charmers.so2022@gmail.com 
 
 

 
 
 

Hjertelig velkommen til Rykkinnhallen og Summer Open 2022! 
 
 
 
 
Med hilsen 
BVHIF Charmers Cheerleading 
Arrangør 
 

https://www.bvhif.no/portal/arego/club/812/contentcategory/948537703
https://fb.me/e/3ip5vMsM5
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