ÅSANE SEAHAWKS
har i samarbeid med
NAIF seksjon cheerleading og performance cheer
gleden av å invitere til

Julecup 2019
14. desember 2019 i Haukelandshallen
Stunt League og Kvalifiseringscup til NCL 2020

KONKURRANSEN
Stunt League vil bestå av tre del-konkurranser regionalt i Norge. Dette er den andre i sesongen
2019/2020.
Konkurransen går over 1 dag hvor hvert lag konkurrerer 2 ganger samme dag.*
Begge kjøringene vil scores og den høyeste poengsummen av de to kjøringene blir gjeldende.
Finalen i Stunt League vil avholdes i Trondheim 18-19 april 2020.
*NB: Ved stor deltakelse kan det bestemmes at hvert lag kjører sin rutine kun én gang pga.
tidsmessige årsaker.

Julecup er en del av kvalifiseringen til NCL 2020
Konkurransen går over en dag parallelt med Stunt League. Lagene kjører rutinen en gang og blir
scoret utfra den gjennomkjøringen.
Andre lag som ikke må kvalifisere seg for NCL er også hjertelig velkommen til å stille.
Det vil være mulighet for peewee-oppvisning hvis det er ønskelig.

Haukelandshallen åpner for deltakere ca. kl.08.00 - med forbehold om endringer etter
påmeldingsfristen er gått ut.
Alle klubber får spesifikk mattetid til gjennomgang av show i forkant av konkurransestart.
Konkurransestart rundt kl.12.00 – med forbehold om endringer etter påmeldingsfristen er gått ut.

REGLEMENT
For å kunne delta i konkurransen må klubben være medlem av Norges Amerikanske Idretters
Forbund (NAIF) og ha betalt medlemskontingent.
Det konkurreres etter ECU sitt gjeldene regelverk og scoresheets. Regelverket ligger på NAIFs
nettside: http://www.amerikanskeidretter.no/cheerleading/#konkurranseregler

Det er norske tilpasninger til ECU-reglementet, blant annet på aldersinndeling og deltakelse i de ulike
kategoriene. De norske tilpasningene finner du i seksjonsreglementet her
http://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/2015/02/Reglement-NAIF-seksjon-cheerversjon-30_sept-2019.pdf.

NAIF oppfordrer alle trenere til å lese regelverket svært nøye, og komme med spørsmål i forkant av
konkurransen. Spørsmål rettes til forbundets regelkomité på mail: rules@naifcheer.no

KATEGORIER STUNT LEAGUE
GROUPSTUNT
Junior all girl og coed Median (level 3)
Junior all girl og coed Advanced (level 4)
Junior all girl og coed Elite (level 5)
Senior all girl og coed Advanced (level 4)
Senior all girl og coed Elite (level 5)
Senior all girl og coed Premier (level 6)

PARTNERSTUNT
Junior coed Elite (level 5)
Senior all girl og coed Advanced (level 4)
Senior all girl og coed Premier (level 6)

Hvis det er færre enn 3 lag i en kategori vil all girl og coed på same level bli slått sammen og
konkurrere som en kategori.

KATEGORIER JULECUP
Det er åpent for Peewee oppvisninger på inntil 5 min pr. klubb.

Cheerleading:
Junior all girl og coed Median (level 3)
Junior all girl Advanced (level 4)
Junior all girl og coed Elite (level 5)
Senior all girl og coed Elite (level 5)
Senior all girl og coed Premier (level 6)
Open Category (level 3)

Kvalifisering – Norwegian Cheer League
Klassene Junior Median, Junior all girl Advanced og Senior Elite vil i år konkurrere i Norwegian Cheer
League, NCL. Norwegian Open, Julecup og Winter Open er kvalifiseringskonkurranser, og finalen i
NCL avholdes under NM-helgen på Oslofjord Convention Center.
Norgesmestere i cheerleading kåres også i 2020 i de øverste divisjonene; Junior Elite og Senior
Premier, her er det ikke kvalifisering.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist for klubber, lag, deltakere, trenere og Mini/PeeWee-oppvisninger er søndag
24.november. Påmelding skjer gjennom påmeldingsskjemaet som er vedlagt.
Påmeldingsskjema sendes ferdig utfylt til: julecup@seahawks.no
Vi ber om at all informasjon i påmeldingslistene samsvarer med informasjon ført opp i SportsAdmin
(fornavn mellomnavn, etternavn og fødselsdato).

FRISTENE ER SOM FØLGER
24.november 2019 – Siste frist for påmelding
01.desember 2019 – Siste frist for etteranmeldelser og endringer

ETTERANMELDELSER OG ENDRINGER
Påmelding av lag og/eller deltakere etter 24.november vil medføre en tilleggsavgift på kr 100 per lag.
Endringer av påmeldinger belastes med kr 100 per lag hvis det gjelder en endring for hele laget og kr
100 per utøver ved endring av navn og lignende.

Utøverne vil få utdelt akkrediteringsbånd som gjelder for hele dagen.
Gebyr for nytt bånd er kr 10,-.

LAGAVGIFT FOR KONKURRANSEN/OPPVISNINGEN
Cheerleading lag: kr 800 pr lag
Group Stunt: kr 350 pr lag
Partner Stunt: kr 350 pr lag
Peewee-oppvisning: kr 350 pr lag

DELTAKERAVGIFT PR. UTØVER
Deltakeravgift for konkurranse, inkl. t-skjorte og lunsjpakke på konkurransedagen kr 350.Deltakeravgift for oppvisning inkl. t-skjorte, medalje og lunsjpakke på oppvisningsdagen kr 350.Julecup-sløyfen laget av Happy cheerbows, vil være mulig å kjøpe for kr 180
(bruk påmeldingsskjema for bestilling). Bilde kommer på facebook arrangementet.

LISENS
Alle konkurrerende utøvere fra norske klubber må ha gyldig og betalt lisens til NAIF. Forbundet eller
arrangør vil ikke kontrollere lisenser ved akkreditering, men det vil bli tatt stikkprøver. Lag som har
utøvere uten lisens vil bli straffet av forbundet med diskvalifisering samt bøter iht.
sanksjonsreglementet.

Klubbene er selv ansvarlig for å registrere lisenser for sine utøvere og gjør dette ved hjelp av
SportsAdmin. Spørsmål som gjelder registrering av lisens eller bruk av SportsAdmin rettes til NIF IT
Support på support@idrettsforbundet.no eller tlf: 21 02 90 90 (åpent man-tors kl. 08:00-19:00, fre
08:00-15:30). Andre spørsmål angående lisens sendes til NAIF på mail: cheer@naifcheer.no

AKKREDITERING
Utøvere trenger ikke vise ID på mindre konkurranser i Norge, men alle konkurranser følger allikevel
noenlunde lik prosedyre for akkreditering:

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

MUSIKK
Musikken som skal brukes til rutinen skal tas med på iPod/iPhone eller lignende med AUX inngang.
Det blir ikke anledning til å bruke CD.

ANTIDOPING
Forbundet ber klubbene informere om at: Alle utøvere plikter å sette seg inn i de dopingreglene som
er fastsatt av Antidoping Norge (ADNO, www.antidoping.no). Dersom man er usikker på om
medisinene man bruker står på dopinglisten anbefaler vi å sjekke for sikkerhetsskyld, det kan gjøres
ved et legemiddelsøk: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok

INFORMASJON
Spørsmål om arrangementet kan sendes til:
julecup@seahawks.no

VEIBESKRIVELSE TIL HAUKELANDSHALLEN
Adresse: St. Olavs vei 50, 5052 Bergen
Parkering: Det er svært liten mulighet for parkering utenfor hallen.

Ankomst med kollektivtrafikk
Fra Bergen sentrum: Bybanen fra stoppet ”Byparken” – stoppet ”Brann Stadion”. Herfra er det ca. 5
minutters gange til hallen. Se skyss.no for tider og reisetid.

Fra Lufthavn Flesland: Bybanen fra stoppet ”Bergen lufthavn Flesland” – stoppet ”Brann Stadion”.
Herfra er det ca. 5 minutters gange til hallen. Se skyss.no for tider og reisetid.

SALGSBODER
Vi har den gleden av å ha Drillbutikken med oss på Julecup 2019. De vil ha både utstilling og salg av
sine varer!

OVERNATTING
Vi har gleden av å tilby pakkepriser/sportspriser på følgende hotell:
Scandic Bergen City tilbyr
Enkeltrom kr 740
Dobbeltrom kr 840
Trippelrom: kr 1150
Prisene er pr. Natt ink. frokost.
De har også tilbud på idrettsmeny, ta kontakt direkte med hotellet hvis dere ønsker å bestille lunsj
eller middag.
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-bergen-city
Bestilling gjøres direkte til hotellet, husk å oppgi bookingkoden: NOR131219

BERGEN
Vi håper så mange som mulig har lyst å ta turen til Bergen og Julecup denne helgen.
Vi kan tilby gode muligheter for juleshopping, et vakkert julemarked midt i Bergen sentrum og ikke
minst verdens største pepperkakeby som bare må oppleves!

