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HIT ZERO-koncept 
 
Gældende pr. 1. august 2020 
 
Cheerleading er i en rivende udvikling i Danmark. Forbundet 
ønsker at understøtte klubbernes udvikling ved at skabe en 
kultur og tradition for, at alle hold og klubber øger fokus på at 
levere sikre og rene rutiner til konkurrencer, hvor niveauet 
samtidig passer til holdet (dvs. være level appropriate). Formålet 
ved konkurrencedeltagelse, skal således ikke blot være at vinde, men også at levere en 
sikker, ren og fejlfri rutine, som samtidig passer til holdets niveau (level appropriate). 
 
 
HVORDAN OPNÅR ET HOLD EN HIT ZERO-RUTINE? 
 
En HIT ZERO-rutine opnås ved, at et hold udfører en sikker og ren rutine. En sikker og 
ren rutine opnås ikke, hvis der sker brud på sikkerhedsregler (safety violations) eller der 
indgår usikkerheder (bobbles) eller fald (falls) i rutinen, dvs. ved: 

 
Athlete fall 
Drops to the performance surface during tumbling and/or jump skills. 
Includes the following: 
• Hand, hands or head down in tumbling or jump skills 
• Knee or knees down in tumbling or jump skills 

 
Building bobble 
Shaky skills performed by the top person during a stunt, pyramid and/or toss. 
Includes the following: 
• Top person(s) performs shaky stunt(s) - including but not limited to wobbly 

arm(s)/leg(s)/core, balancing in skills 
• Top person(s) performs shaky pyramid(s) - including but not limited to 

wobbly arm(s)/leg(s)/core, balancing in skills, bracer(s) and/or middle layer(s) 
not supporting top person(s) properly 

• Top person(s) performs shaky toss(es) - including but not limited to a top 
person not fully committed to the skill/regrets hitting the skill after the toss 
is initiated   

 
Building fall 
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Drops to a cradle and/or load in position from a stunt, pyramid and/or toss 
by the top person and/or the bases/spotters 
Includes the following: 
• Top person(s) drops to the performance surface 
• Base(s) and/or spotter(s) drops to the performance 

surface during a building skill 
• Top person(s) lands on base(s) and/or spotter(s) who 

drops to the performance surface 

 
Safety violation 
Any skill(s) performed which is not according to the rules. 
Includes the following: 
• Skill(s) performed out of level 
• Skill(s) performed out of general safety guidelines  
• Skill(s) performed out of possible country specific rule, such as uniform rules, 

etc. 

 
 
HVORDAN BLIVER EN HIT ZERO-RUTINE BEDØMT? 
 
Holdets rutine bliver bedømt ud fra samme praksis som tidligere, dvs. ud fra ECUs 
(European Cheerleading Union) score sheet og af dommere udpeget af DAFF.  
 
DAFF afgør ved hver konkurrence, om bedømmelsen af et hold ud fra HIT ZERO-
konceptet skal varetages af dommerpanelet (scoring judges) eller af 
sikkerhedsdommeren (safety judge). 

 
Scoring judges 
HIT ZERO-konceptet skal anses som et supplement til dommernes votering, hvorfor 
dommernes hovedfokus fortsat skal være på skriftlig tilbagemelding og pointgivning og 
dermed den endelige rangering af holdene.  
 
Efter holdets rutine er afsluttet, foretager dommerne en ultrakort votering af, om holdet 
har udført en HIT ZERO-rutine eller ej. Scoring judges vurderer udelukkende om rutinen 
har haft usikkerheder (bobbles) eller fald (falls), hvorfor vurderingen af regel-brud (safety 
violations) altid varetages af safety judge.  
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For at forhindre, at tidsplanen skrider mere end højst nødvendigt, 
gennemgår dommerpanelet ikke videomateriale fra holdets rutine ved 
tvivlstilfælde om usikkerheder (bobbles) eller fald (falls). Har minimum én 
dommer (scoring judge) noteret en usikkerhed (bobble) eller et 
fald (fall) anses holdet ikke for at have udført en HIT ZERO-rutine.  
 
Vurderingen af regelbrud varetages altid af den af DAFF 
udpegede safety judge(s), hvor der ved tvivlstilfælde vil blive 
anvendt videomateriale fra holdets rutine.  
 
Dommernes afgørelse, om et hold har udført en HIT ZERO-rutine eller ej, er endelig, 
hvorfor afgørelsen ikke er til diskussion med trænere eller lignende. Bemærk, at trænere 
altid vil blive kontaktet i forbindelse med mulige eller faktiske regelbrud i pausen ved 
DAFFs konkurrencer, hvor regelbrud vil blive afklaret, hvorfor dommernes ende-lige 
afgørelse udelukkende skal ses i relation til usikkerheder (bobbles) og/eller fald (falls). 

 
Safety judge 
HIT ZERO-konceptet skal anses som et supplement til scoring judges votering, hvorfor 
hovedfokus for safety judge fortsat skal være at sikre, at holdene overholder alle 
gældende regler. 
 
For at forhindre, at tidsplanen skrider mere end højst nødvendigt, gennemgår safety 
judge først videomateriale fra holdets rutine ved tvivlstilfælde om regelbrud (safety 
violations). Såfremt safety judge ikke har noteret regelbrud i forbindelse med den fak-
tiske præsentation foran dommerne, men hvor der er noteret tvivlstilfælde vedrøren-de 
usikkerheder (bobbles) og/eller fald (falls), gennemgår safety judge videomateriale til 
afklaring heraf.  
 
Afgørelsen fra safety judge, om et hold har udført en HIT ZERO-rutine eller ej, er endelig, 
hvorfor afgørelsen ikke er til diskussion med trænere eller lignende. Bemærk, at trænere 
altid vil blive kontaktet i forbindelse med mulige eller faktiske regelbrud i pausen ved 
DAFFs konkurrencer, hvor regelbrud vil blive afklaret, hvorfor den endelige afgørelse fra 
safety judge udelukkende skal ses i relation til usikkerheder (bobbles) og/eller fald (falls.) 
 

 
HVORDAN BLIVER EN HIT ZERO-RUTINE ANERKENDT? 
 
Opnår et hold en HIT ZERO-rutine anerkendes dette ved, at  
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• Der på holdets score sheet påføres et HIT-ZERO-stempel, og  
• Det anføres på den samlede resultatliste, som offentliggøres, at 

holdet har opnået en HIT ZERO rutine enten via et logo eller af 
beskrivende karakter  

 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 
I og med, at implementeringen af HIT ZERO-konceptet er nyt i 
Cheerleading Danmark, vil hoveddommer Mikael Sohn Ottesen foretage en evaluering 
af konceptet efter DM 2022 sammen med Cheerleadingudvalget for at vurdere, om 
konceptet skal ændres og køre videre i en anden form. 
 
Input til HIT ZERO-konceptet er altid velkommen og konstruktive forslag bedes 
fremsendt på daff@daff.dk. 
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