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JULECUP I CHEERLEADING 2017 
 
Kære medlemmer 
 
DAFF og Randers Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års JULECUP i cheerleading, der 
bliver afholdt: 
 

lørdag d. 18. november 2017 i Arena Randers 
 
Vi glæder os meget til at se hold fra hele Danmark, Norden og forhåbentligt Europa til 
konkurrencen. Praktiske informationer om bestilling af mad, T-shirts, billetter mm. findes på de 
kommende sider. 
 
 
Tilmelding 
For at kunne tilmelde sig konkurrencen skal klubben være medlem af DAFF eller nationale 
cheerleading forbund og have betalt medlemskontingentet. Alle udøvere ved JULECUP skal have 
gyldig medlemslicens i DAFF eller det nationale forbund, hvor klubben er hjemhørende. Licensen 
oprettes i Klubportalen og prisen er 200 kr. pr. person. Licensen er gældende for en hel sæson. 
 
Prisen for deltagelse ved JULECUP er: 
 
Udøvere:  250,- kr. (konkurrencedeltagelse) 
 
Øvrige deltagere: 125, kr. (adgang på konkurrencedagen med holdet) 
 
Overnatning   75, kr. (overnatning fra fredag til lørdag samt morgenmad lørdag) 
 
Holdtilmeldingsblanketten udfyldes samlet for hver klub. 
 
Fristen for fremsendelse af holdtilmeldingsblanketten er søndag d. 1. oktober 2017 til 
daff@daff.dk  
 
 
Deadlines 
1. oktober 2017 Bestilling af T-shirts 
1. oktober 2017 Holdtilmelding 
1. november 2017 Bestilling af frokost  
1. november 2017 Tilmelding af udøvere, trænere mv. 
 
Vi glæder os til at se jer i Randers. 
 
Med venlig hilsen 
 
DAFF og Randers Cheerleaders 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
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INFORMATION VEDR. JULECUP I CHEERLEADING 2017 
 

Holdtilmelding 

Holdtilmelding skal ske via det officielle tilmeldingsskema – skema er vedhæftet. 

Tilmelding skal sammen med klublogo sendes til daff@daff.dk senest 1. oktober 

2017. 

 

Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af pladser pr. forening i Group og 

Partner Stunt. 

 

 

Tilmelding af deltagere 

Tilmelding af deltagere skal ske i Klubportalen senest 1. november 2017.   

 

 

Ved JULECUP vil der være følgende mesterskabsrækker, hvor der konkurreres: 

 

 Cheerleading 

• Peewee (level 3)  

• Junior All Girl & Coed Elite (level 5) 

• Senior All Girl & Coed Premier (level 6) 

 

Group stunt 

• Junior All Girl & Coed Elite (level 5) 

• Senior All Girl & Coed Premier (level 6) 

 

Partner stunt 

• Junior Partner Stunt (level 5) 

• Senior Partner Stunt (level 6) 

 

 

Holdene bliver bedømt, får point og rangeres, og vinderne af rækken kan kalde sig 

JULECUP mester. Der vil være pokaler til nr. 1 (Stor), 2 (Mellem) og 3 (Lille) i hver 

række. 

 

 

Ved JULECUP vil der være følgende konkurrencerækker, hvor der konkurreres i 

cheerleading: 

• Junior (level 3) 

• Junior (level 4) 

• Senior (level 4) 

 

Holdene bliver bedømt, får point og rangeres, vinderen af rækken kan kalde sig ”Vinder 

af Junior Level 3, JULECUP 2017” osv. Der vil være pokaler til nr. 1 (Mellem), 2 (Lille) 

og 3 (Mini) i hver række. 

 

 

Ved JULECUP vil der være følgende opvisningsrækker, hvor der opvises i cheerleading: 

 

• Peewee Minor (level 1) 

• Peewee (level 2) 

 

Holdene bliver bedømt og modtager en skriftlig evaluering af de samme dommere som 

ved de to andre rækker – holdene bliver ikke rangeret og får ikke point. Der vil være 

en pokal til alle hold og diplom til alle deltagerne. 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
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Tidsplan 

Tidsplanen udarbejdes og udsendes på baggrund af holdtilmeldingerne efter 

tilmeldingsfristen. Konkurrencen (cheerleading) forventes at have indmarch omkring kl. 

10.30 – Group og Partner stunt afvikles før kl. 10.30.  

 

 

Regler 

Der konkurreres efter: DAFF Cheerleading Konkurrenceregler 2017 – 18 og i 

henhold til DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading 

 

Der vil være konkurrencegulv af 14x14meter, samt opvarmningsgulv af 14x14 meter. 

 

 

Pris 

Priserne pr. person for deltagelse ved JULECUP er: 

 

Udøvere    250,- kr. 

 

Øvrige deltagere (personer med tilknytning til hold, 

trænere, hjælpere mv.)     125,- kr. 

 

Overnatning inkl. morgenmad (fredag til lørdag)   75,- kr. 

 

 

Konkurrence sted: 

Randers Arena, Fyensgade 1, 8900 Randers 

 

Opvarmningen foregår i en hal i forbindelse med Randers Arena.  

 

Omklædningsrummene vil være markeret med klubbernes logoer, så man må kun 

benytte de omklædningsrum, som klubben er tildelt.   

 

 

Overnatning (skole) 

Bestilling af overnatning på skole skal ske på det officielle tilmeldingsskema i 

forbindelse med holdtilmelding senest 1. oktober 2017. Det vil være muligt at lave 

mindre justeringer på antal efterfølgende i det omfang, at der er plads på skolen. 

 

Overnatning vil ske på følgende skoler: 

 

Nørrevang skolen 

Glentevej 15 

8930 Randers NØ 

4,55 km fra hallen.  

 

Vestervangsskolen 

Nålemagervej 110 

8920 Randers NV 

1,82 km fra hallen 

 

Der er indkvartering på skolen fredag d. 17. november 2017 fra kl. 17.00. Man bedes 

sende en mail til Randers Cheerleaders på formand@randerscheerleaders.dk med, 

hvornår man forventer at ankomme.  

 

Lørdag er der morgenmad på skole i tidsrummet kl. 07.00 - 09.30. Lørdag skal alle 

være ude af skolen kl. 09.30.  

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
mailto:formand@randerscheerleaders.dk
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Overnatning (hotel) 

 

Best Western  

Vestergade 51 

8900 Randers C 

 

Hotel Randers 

Torvegade 11 

8900 Randers C 

 

Stephansen hotel 

Møllestræde 4 

8900 Randers C 

 

Motel X 

Gl. Århusvej 2 

8940 Randers SV 

 

Danhostel 

Gethersvej 1 

8900 Randers C 

 

 

Registrering 

Udøvere kan kun deltage i JULECUP såfremt registrering sker korrekt. 

 

Alle udøvere skal ved registrering fremvise legitimation, husk derfor at medbringe 

sundhedskort (sygesikringsbevis) eller lignende legitimation. For de udøvere, der 

overnatter på skolen vil registrering ske fredag ifm. indkvarteringen på skolen. 

 

Udøvere, der først ankommer på dagen, skal registreres ved indgangen. Når 

programmet kendes udsendes der information om åbningstiderne for registreringen  

 

ALLE deltagere skal fremvise legitimation ved registrering! I tilfælde af skader/ sygdom 

opfordrer vi alle til at medbringe sundhedskort (sygesikringsbevis). 

 

 

Musik, holdbilleder og holdbeskrivelser   

Alle hold skal indsende musik som mp3-filer senest 1. november 2017. Format for 

navngivning af filer vil blive udsendt efter tilmeldingsfristen 1. oktober 2017. 

 

Holdbeskrivelser og holdbilleder pr. mail senest d. 1. oktober 2017 ifm. tilmelding af 

hold.  

 

 

Facebookside & Instagram 

På hjemmesiden kan du finde informationer om konkurrencen. Siden bliver løbende 

opdateret. Nye informationer lægges også på Instagram, så du har hurtig adgang til 

nyheder.  

 

Facebookside / begivenhed: Cheerleading Julecup 2017 

  

Instagram: #julecup2017 

 

 

 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
https://book.bestwestern.dk/da/hotels/best-western-plus-hotel-kronjylland-randers-96092
http://hotelranders.dk/
http://www.motelx.dk/
http://www.randers-vandrerhjem.dk/
https://www.facebook.com/events/1612765722129727/?fref=ts
https://www.instagram.com/julecup2017/
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Køb af frokost 

Det er muligt at bestille frokost til 60,- kr. pr. person til udøvere, trænere, hjælpere, 

publikum mv. Der kan bestilles følgende: 

 

Frokost menu 1 .......................................kr. 60 

Pakkes i kasser til hvert hold 
Pastasalat med stegt kylling, hjemmelavet Pesto 
Gulerødder, Ærter og Ristede kerner 
0,5 l kildevand 
1 stk. frugt 
Plastik gaffel og serviet 

Frokost menu 2 .......................................kr. 60 

Pakkes i kasser til hvert hold 
Hjemmelavet Kartoffelsalat med 2 små frikadeller 
0,5 l kildevand 
1 stk. frugt 
Plastik gaffel og serviet 

Frokostmenu 3 .......................................kr. 60 

Pakkes i kasser til hvert hold 
Kylling bacon sandwich med karrydressing 
0,5 l kildevand 
1 stk. frugt 
Serviet 

  

Frokostmenu 4 ..................................... Kr. 60 

Pakkes i kasser til hvert hold 
Sandwich med hjemmelavet tunmousse og årstidens grønt 
0,5 l kildevand 
1 stk. frugt 
Serviet 

  
Bestilt frokost vil blive udleveret i Arena Randers.                              

                               

Frokost bestilles via det vedhæftede bestillingsskema senest d. 1. november 2017 

på mail til Randers Cheerleaders på formand@randerscheerleaders.dk 

 

Vi opfordrer på det kraftigste alle, både udøvere og deres familier til at bestille 

frokostpakken, for at undgå alt for megen kø. Det er nogle virkelig lækre 

frokostmenuer.  

 

 

Konkurrence T-shirts 

Der kan bestilles T-shirts trykt med det officielle stævnelogo – se logoet i bunden af 

invitationen. Prisen er kr. 150,- pr. stk.  

 

Bestilling skal ske klubvis vi bestillingsskemaet.  

 

Sidste frist for at bestille og betale T-shirts er d. 1. oktober 2017 på mail til Randers 

Cheerleaders på formand@randerscheerleaders.dk 

 

 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
mailto:formand@randerscheerleaders.dk
mailto:julecup.jamcheer@gmail.com
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Præmieoverrækkelse 

Der vil være indmarch for alle deltagende hold forud for præmieoverrækkelsen. 

Præmieoverrækkelsen foregår således, at udøverne sætter sig udenfor gulvet. 

Præmieoverrækkelserne vil finde sted på måtten, således at publikum kan se. Når 

bronze-, sølv- og guldvindere i hver kategori annonceres, stiller de sig op efter et 

podiumprincip med gulvindere i midten og sølv og bronze på hver side. 

 

Tidspunkterne fastlægges, når antallet af hold kendes. 

 

 

Kommunikation med dommere 

Head judge/ safety judge kan umiddelbart efter en given kategori tilkalde en træner til 

dommerbordet for evt. at underrette om strafpoint og forklaring heraf.  

 

En tilkaldelse til dommerbordet behøver nødvendigvis ikke at betyde strafpoint. Det 

kan også være en forklaring på en warning (advarsel) eller lignende. 

 

 

Score sheets 

Efter konkurrencen kan man hente score sheets ved pokalbordet. 

 

Resultaterne vil blive offentliggjort umiddelbart efter konkurrencen i hallen og på 

daff.dk. 

 

 

Fair play og Sportsmanship 

Vi beder alle trænere om at opfordre deres udøvere og fans til at udvise god 

sportsmanship, fair play, at være positive uanset resultater og heppe på de andre 

udøvere 

 

 

Smykker 

Man må under ingen omstændigheder bære smykker under konkurrence. Alt skal ud/ 

af, ellers vil der blive givet strafpoint. Dette gælder også, om udøveren lige har fået 

lavet et hul i ørerne.  

 

 

Førstehjælp/sygeplejerske 

Der vil være Samarittervagt tilstede ved stævnet. Kontakt til disse vil kunne ske fra 

både opvarmnings- og opvisningshal.  

 

 

Billetsalg 

Billetpriserne til dette år JULECUP er: 

 

Entré voksne i forsalg,     85 kr. 

Entré børn (6 – 12 år) i forsalg    45 kr. 

Entré voksne i indgangen  100 kr. 

Entré børn (6 – 12 år) i indgangen    50 kr. 

 

Børn under 6 år er gratis ifølge med voksne. 

 

Online billetsalg oprettes på SafeTicket. 

 

I arenaen vil der være mulighed for at betale billetterne med kontanter eller MobilePay. 

 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
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Shops ved konkurrencen 

Der er endnu ikke fuldt overblik om hvilke shops/ stande, der vil være til stede ved 

konkurrencen. 

 

I boden med salg af mad og drikke i Randers Arena kan der betales med kontanter og 

dankort. 

 

 

Holdbilleder 

Vi beder om at alle hold tager hensyn til at få taget billeder hurtigt, da alle gerne vil 

have taget billeder og komme hurtigt hjemad. Vis hensyn, og tilbyd gerne de klubber 

som har lang vej hjem at komme foran i "køen". 

 

 

Pas på din ting! 

Ved tidligere stævner har flere oplevet af få ting stjålet fra tasker og skabe i 

omklædningsrummene. 

Vi anbefaler derfor man tager følgende forholdsregler: 

• Lad aldrig værdifulde ting ligge ubevogtet i tasker og skabe! 

• Tag kun de ting med, du kan tåle at miste, lad iPads, kameraer o. lign. blive 

hjemme! 

• Udnævn en eller flere personer i klubben som ansvarlig for alle værdigenstande 

under stævnet, så tingene hele tiden er under tæt opsyn! 

 

 

 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/

