
UTTAK TIL SENIORLANDSLAGENE I 
CHEERLEADING 
2022/2023 
NAIF v/seksjon cheer inviterer til 
landslagsuttak for følgende landslag i 
cheerleading;  

Senior All Girl Premier og Senior Coed 
Premier. 

Lagene skal representere Norge i VM i Orlando april 2023. 

INFORMASJON OM ÅRETS UTTAK 

Dato: 24. – 25. september 2022 kl. 10.00-15.00. Registrering lørdag kl. 10.00-11.00. 

Sted: Tigershallen – Nordlifaret 41a, 1473 Oslo 

Hallen er åpen for egentrening fredag for alle som er meldt på til uttaket. Hallen er åpen fra kl. 18.00-
20.00. 

Det er satt av to dager til uttaket, men dersom trenerne har laguttaket klart etter dag 1, vil dag 2 brukes 
til første trening for de to landslagene. Vi ber derfor alle holde av både lørdag og søndag.  

Uttaket er åpent for alle seniorutøvere i Level 6 (Premier). Merk at utøvere må minimum fylle 16 år i 
løpet av 2023 for å kunne stille på uttak og delta i VM. Se ellers egne uttakskriterier for hvert seniorlag: 

- Uttakskriterier AG
- Uttakskriterier Coed

https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/Uttakskrav-Team-Norway-AG-2023.pdf
https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/Uttakskrav-Team-Norway-Coed-2023-1.pdf
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For å bli kunne bli tatt ut på et landslag i en av NAIFs idretter, må også følgende krav være oppfylt:  

- Utøver må være norsk statsborger/ha norsk pass eller være født i Norge, ha norsk fødselsattest og 
være folkeregistrert som bosatt i Norge. I det siste tilfellet skal det søkes til NAIF ved 
generalsekretær. 

- Utøver skal være medlem, ha lisens og trene regelmessig flere ganger ukentlig i sin respektive idrett 
- Utøveren må også delta aktivt på et lag som deltar i konkurranseaktivitet i denne idretten, for 

individuelle idretter; delta aktivt i organisert konkurranseaktivitet i denne idretten. 

PÅMELDING TIL LANDSLAGSUTTAK  

Man kan ikke stille på uttak uten å ha meldt seg på innen fristen.  

Det koster kr. 250,- å delta. Pengene går uavkortet til landslagene for å dekke kostnader 
og utgifter i forbindelse med uttaket og øvrige samlinger.  

Påmelding og betaling via deltager.no: 
https://www.deltager.no/event/landslagsuttak_cheerleading_2022_24092022#init  

FRIST FOR PÅMELDING er 21. september.  

Påmelding er bindende etter dette og refusjon av deltakeravgift vil ved avmelding etter 21. september 
gjøres kun i særskilte tilfeller.     

TRENERSTAB 

Landslagstrenerne er følgende:   

- Team Norway All Girl Premier: Jeanette Ohnstad Arnesen og Henriette Fiskum Ranum 
- Team Norway Coed Premier: Lasse Arnesen og Jeanette Strømseng 
- Fysisk trener for begge lagene: Marius Fristad 

 

EGENANDEL OG LANDSLAGSKONTRAKT 

I 2019 inngikk NAIF og Hummel en samarbeidsavtale og klespakken til landslaget vil derfor i hovedsak bestå 
av klær fra Hummel. Mer informasjon om klespakken gis til lagene etter uttaket.  

Alle landslagsutøvere betaler en egenandel som går til å dekke deler av kostnadene for landslaget. Det er 
mulig å få en tilpasset nedbetalingsplan dersom man gir beskjed i god tid. Egenandelen er ikke klar enda, 
men vil bli informert om til uttaket.  

Etter uttakshelgen vil alle som blir tilbudt landslagsplass få tilsendt kontrakt på mail som skal signeres 
dersom man takker ja til landslagsplassen. Kontrakten er en bindende avtale mellom utøveren og NAIF, og 
utøvere som ikke signerer kontrakten kan ikke delta på landslagssamlinger.  

Vi gleder oss stort og ønsker alle velkommen til årets landslagsuttak ����  

https://www.deltager.no/event/landslagsuttak_cheerleading_2022_24092022#init
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