RM SM 2017

Välkomna till RM och SM 2017,
som i år arrangeras av Arctic Cheer Avalanches och
Cheer Future
Tävlingen hålls den 27-28/5 2017 i Luleå Energi Arena
Här kommer den återstående informationen om tävlingen.

Tävlingsarenan
Tävlingen går av stapeln i Luleå Energi Arena (LEA) som ligger mitt i centrala
Luleå. Ni kan läsa mer om arenan här. Ni som reser med egen buss och behöver
parkera i nära anslutning till hallen måste ange detta så att vi kan ge er
information om vart ni kan ställa bussarna. Det är alltså inte tillåtet att parkera
dem vart som helst. För er som kommer med bil och även för publik så finns det
flertalet parkeringar och parkeringshus i centrala Luleå. Direkt vid hallen är det
något begränsat med parkering, men samtliga parkeringar i centrala Luleå är på
gångavstånd. Ni hittar information om parkeringshus här.
Adressen till arenan är: Bastugatan 6-8, 972 41 Luleå Här hittar ni arenan utmärkt
på karta.
Registrering och licenser
Sekretariatet på arenan öppnar kl. 8.00 båda tävlingsdagarna och är beläget i stora
entrén på LEA. Alla lag måste registrera sig så snart de anländer till hallen,
alternativt för de som bor på Pite Havsbad så kan registrering göras där vid
överenskommen tid. Vid registreringen markeras tydligt på anmälan vilka som är
aktiva respektive tränare och reserver. Vi uppmanar er att ta en extra titt på de
pensumlistor ni skickat in och jämför dem mot det antal personer ni anmält i varje
lag så ni inte glömt tränare och eller reserver på pensumlistorna. Vi kan nämligen
inte se om någon dubblar (tex. tränare som är reserv) så vi kan inte veta om ni
missat någon.
För lag i klasserna junior level 5, junior mixed level 5, senior level 6 och senior
mixed level 6 gäller att hela laget inklusive tränare behöver registrera sig samt
legitimera sig med giltig identitetshandling. Som giltig identitetshandling räknas
ID-kort, körkort eller pass. För övriga klasser gäller att endast huvudansvarige
tränare behöver gå till sekretariatet och legitimera sig och registrera hela laget.
Huvudtränaren signerar anmälningslistan och intygar därmed att
laguppställningen stämmer. Ev. ändringar som uppkommer efter att tränaren har
signerat registreringen skall anmälas till sekretariatet så snart som ändringen
uppstått. Om någon saknar licens för innevarande år leder detta till
diskvalificering. Diskvalificering kan även ske i efterhand om det uppdagas att
licens har saknats. Observera att det även är varje förenings ansvar att se till att
tränare har tillräcklig utbildning.
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Under dagen kommer sekretariatet vara öppet och här finns möjlighet att anmäla
ändringar i laguppställning eller programkiss, samt att få övriga frågor besvarade.
Här finns även information om eventuella ändringar i startordning/tider. Vid
tävlingens slut kommer man här även kunna hämta ut kopior på protokoll och
poängsammanställning. Sekretariatet är den stora glasburen i entrén på arenan.
Uppvärmning
Uppvärmning sker enligt bifogat tidsschema. Det är viktigt att alla respekterar
uppvärmningstiderna då dessa är minutiöst planerade för att alla skall hinna
värma upp ordentligt. Uppvärmning sker i 2 olika hallar, i den sista finns fullgolv
och möjlighet att spela upp sin musik. Uppvärmningshallen utan mattor är till för
att jogga i och man bestämmer själv om man vill nyttja den eller ej, men viktigt att
man respekterar tiderna även här. Fullgolvshallen för Cheer ligger i direkt
anslutning till tävlingshallen. Samtliga uppvärmningshallar har funktionärer som
håller reda på tiden. Danslagen har en egen fullgolvshall med vinylmatta på nedre
våningsplanet.
Musik
Samtliga lag skall redan ha skickat sin musik till vår DJ på musik@acalulea.com
om ni har ev ändringar så måste ni själva ta kontakt med dj och säkerställa att han
har rätt musik, dvs ni måste få en bekräftelse från honom på att han bytt ut er
gamla låt. På tävlingsdagen är det tränarens ansvar att ge klartecken åt DJn.
Saknar ni tränare måste någon av er gå till DJn och tala om vem som skall ge
klartecken så att han vet vad han skall titta efter.
Lunch
Lunchen som är förbeställd kommer att serveras i restaurangen som är i
anslutning till tävlingsarenan. Denna kommer att vara avskärmad till dess att alla
ätit klart. Lunch serveras enligt bifogat lunchschema. Det är väldigt många som
skall äta så vi ber er respektera tiderna. Om det visar sig att det blir för många som
äter samtidigt så att sittplatser saknas, kan mat komma att serveras i matlådor
som man får ta med sig till annan plats.
Invigning
Invigningen sker kl. 10.30 Samling 15 minuter innan invigningen sker i entrén. På
invigningen kommer varje lag att ha 2 representanter iförd tävlingsdräkt och
full makeup/frisyr. Varje förening kommer att ropas upp och kommer att defilera
genom hallen. Framför varje förening går en ”skyltbärare”
Föreningarna går in i bokstavsordning och arrangerande föreningar går in sist
enligt nedan ordning.
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Lördag
Action Athletics
Cheer Force Allstars
Cheer Infinity Athletics
Cheer Legacy
CheerXplosion
Dynamite Cheerleading
Eastcoast Cheerleaders
Fancy Cheer Sundsvall
GC Troops
GF Uppsalaflickorna
Gothenburg Cheer One
Haninge Cheer Elite
Haninge Power Cheer and Dance
Kristianstad Starlight Cheer
Köping GF Sparks
Linköping Lightnings
Malmö Allstar Cheer
Musketeers Funky Cheer
Rising Cheer Athletics

Söndag
Action Athletics
Cheer Force Allstars
Cheer Infinity Athletics
Cheer Legacy
CheerXplosion
Dynamite Cheerleading
Evolution Cheer & Dance
GC Troops
GF Uppsalaflickorna
Gothenburg Cheer One
Haninge Cheer Elite
Haninge Power Cheer and Dance
Gothia Athletics
Kristianstad Starlight Cheer
Linköping Lightnings
Julle United Dansförening
Malmö Allstar Cheer
Musketeers Funky Cheer

Skellefteå Cheerleading

Twisters Cheer Elite
Örnsköldsvik GK Eagle Stars
Arctic Cheer Avalanches

Skellefteå Cheerleading

SOL-flickornas GF
Twisters Cheer Elite

Tyresögymnastiken Infinity Allstars
Arctic Cheer Avalanches
Cheer Future

Tävlingen
Tävlingen kommer genomföras enligt bifogat tidsschema och lagen går direkt från
uppvärmningen till inspringet där de har ca 10 minuters andrum. Maximalt nio
personer (tränare och reserver) får följa med laget in på förträning och tävling och
dessa skall alla vara anmälda och betalda så som de aktiva. För cheerlagen sker
tävling på filtmattor och för danslagen sker tävlingen på speciell dansmatta.
Prisutdelning
Samtliga lag samlas i B-hallen 15 minuter efter sista start. Föreningaran går in i
samma ordning som på invigningen, se lista ovanför. Lagen tillåts sitta ner på
prisutdelningen dock efter att alla lag har kommit in, följ instruktionerna ni får
inne i hallen. Inga klackade skor inne i tävlingshallen.
När alla lag är på plats och så fort resultatet kommit till speakern så sker
prisutdelningen, där först 3:e platsen, sedan 2:a platsen och till sist vinnaren för
varje klass läses upp. Varje placering tar emot sina medaljer i tur och ordning,
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lagen på 3:e och 2:a plats står kvar, för att lagen sedan skall kunna tacka av
varandra.
Priset för Most Valuable Performance kommer att delas ut vid prisutdelningen.
Priset går till dem som efterlämnar det starkaste intrycket av alla starter, oavsett
klass/division.
Städning
Innan lagen lämnar omklädningsrummen måste dessa vara städade, samtliga
omklädningsrum är genomgångna och inventerade innan dagens början. Det får
inte finnas kvarlämnade saker eller skräp, alla sopor skall vara i sopkorgen och
inte utanför. Blir påsen/säcken full så tas den ur sin behållare och knyts igen och
ställs på golvet och en ny påse från behållaren sätts dit. Städningen kontrolleras av
funktionärer som finns runt omklädningsrummen både under dagen och vid
tävlingens slut. Dessa kommer att besöka omklädningsrummen för att tömma
sopkorgar och fylla på papper vid behov, dessa har även tillgång till koder till de
omklädningsrum som är låsta. Omklädningsrum som inte städats kan komma
att debiteras en städavgift om vaktmästaren bedömmer det nödvändigt och
det är då solidariskt ansvar som gäller för de som använt
omklädningsrummet. Alla omklädningsrum har besiktigats innan
tävlingsdagens start.
Övriga regler
Hårspray får inte användas i hallar, korridorer eller omklädningsrum – allt
sprayande sker utomhus, oavsett väder! Det är ej heller tillåtet att ha med
nötter i tävlingsutrymmen eller omklädningsrum. Vi ber er respektera de som
är allergiska genom att följa dessa regler. Det kan också vara en bra idé att inte
lämna värdesaker i omklädningsummen då det finns begränsade möjligheter till
låsta utrymmen.

Domare








Hildegard Rodriguez Garasa (tävlingsdomare)
Katarina Eriksson (bedömningsdomare)
Elin Svensson (bedömningsdomare)
Jennifer Paatelainen (bedömningsdomare)
Josephine Nyman Richt (bedömningsdomare endast söndag)
Ulrika Selin Levander (bedömningsdomare dans söndag)
Carin Sjöblom (bedömningsdomare endast lördag)




Sofie Jonsson (regeldomare)
Nichole Kraumanis (regeldomare)
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Spotters






Gustav Mäki
Linn Helin
Emelie Eriksson
Rania Hadithi
Johanna Nilsson

Sjukvårdare
Det kommer att finnas utbildade sjukvårdare från Röda Korset på plats.
Sjukvårdspersonalen kommer att vara fullt utrustade med nödvändigt material,
men respektive lag/förening bör ändå ha med sig egna sjukvårdsväskor. Glöm inte
fullständiga namn- och telefonlistor till föräldrar!
Film/livestream
Arrangören filmar inte för distribuering men arrangemanget kommer att
Livestreamas via www.cheer2017.se
Fotografering
Vi har 2 ackrediterade fotografer som kommer att fotografera hela tävlingen från
tävlingsgolvet. Sandi Habinc kommer att fotografera för förbundets räkning och
han brukar lägga ut sina bilder på facebook. Rickard Garvare kommer att
fotografera för arrangörens räkning och även han brukar dela med sig av sina
bilder på facebook. Viktigt att ni tänker på att kontrollera om och hur ni ev får
använda deras bilder. Utöver dessa ackrediteras även media i samråd med våra
pressansvariga.
Försäljning
Det kommer att finnas 4 fik i arenan, 2 lokaliserade i entren och 2 i tävlingshallen. I
entrén säljs varmkorv och just utanför entrén finns det hamburgare och stekt palt
till försäljning.
Det kommer även att finnas rosor och lotterier. Vi som arrangör tar kontant, swish
eller kortbetalning.
Utöver detta kommer vi att ha följande leverantörer/säljare på plats:








Bows by Luchur
R4W
Ant Cheer
Varsity
Swedish Falls,
Toetouch of Sweden AB
Cheerlife.
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Entré
Samtliga föreningar har redan getts möjlighet att köpa förköpsbiljetter utifrån en
procentuell fördelning per hela helgen samt att en del biljetter släpps på
http://www.easyticketing.se, onsdag den 17/5 kl. 09.00 Ev ståplatser kan komma
att säljas i dörren vid behov. Så vänligen respektera att vi redan gjort allt vi kan för
att det skall bli rättvist och vi kan inte göra enskilda undantag åt höger och vänster.
Om ni bokar för många biljetter kan vi ej återta dessa utan ni hänvisas att
annonsera ut dem på tex Svenska Cheercoacher på Facebook.
Sportsmannaanda
Cheerleading ska uppmuntra till ett sportsligt uppträdande i alla olika
sammanhang. Idrottens roll är bland annat att bidra till att forma goda värderingar
hos de aktiva. Vi hoppas att alla aktiva och tränare under dagen tänker på detta, så
att vi alla kan ha en rolig och spännande dag tillsammans!

Kontakta oss gärna vid frågor men tänk på att gå via er kontaktperson
för att minska den redan höga belastningen som är nu i slutspurten
Sm2017@acalulea.com

Varmt välkomna!
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Bilagor:
Tävlingsschema
Startordning
Specifik info om förträningen
Detaljerat tidsschema
Lunchschema
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