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Arrangører søges til 
cheerleadingkonkurrencer 
 
Som tidligere søger vi arrangører til vores tre årlige konkurrencer for de to sæsoner 2020/ 21 og 2021/22. På de 
kommende sider er krav mv. for de tre konkurrencer beskrevet. Generelt for de tre konkurrencer er følgende 
gældende: 
 
Minimumskrav for ansøger 
1. Medlem af DAFF  

2. Intet økonomisk udestående med DAFF  

 
 
Økonomi 
DAFF varetager alt ift. økonomi, herunder udarbejdelse af det endelige regnskab og opgørelse af over-
/underskudsfordelingen. Det er muligt for Arrangør at indsende fakturaer, der kræver forudbetaling til DAFF. I 
forbindelse med indgåelsen af aftale udarbejdes et budget for konkurrencen, som Arrangør og DAFF er forpligtet til at 
overholde. Tidligere budgetforslag kan fremsendes til inspiration. 
 
Arrangør står for frokost og økonomi for dette varetages af Arrangør. Stævne T-shirt skal være hummel jf. 
sponsoraftale med hummel og indgår i det fælles regnskab. 
 
 
Overskuds-/ underskudsfordelingen 
Overskud/ underskud fordeles med 50% til Arrangør og 50% til DAFF. 
 
 
Deadlines og proces:  

1. Ansøgerne skal senest d. 15. december 2019 tilkendegiver, hvis man ønsker at ansøge på én eller flere 
konkurrencer. Her ønskes en kort beskrivelse af: 

- Konkurrencehal 

- Opvarmningshal 

- Omklædningsfaciliteter 

- Skoleovernatning 

- Andre faciliteter 

2. DAFF går herefter i dialog med de klubber, der ønsker at byde ind på afviklingen. 

3. Sidste frist for at indsende endelige ansøgning er 15. januar 2020.  

4. DAFF kan herefter bede om evt. yderligere oplysninger. 

5. DAFF vil senest ultimo januar 2020 udvælge arrangørerne. 
 
 
Alle ansøgninger vurderes i første omgang ud fra indhold, økonomi, klubbens erfaring med at afholde konkurrencer 
samt forventninger til samarbejdet. Herefter fordeles konkurrencerne ud fra følgende kriterier: 
 

- Fordeling af konkurrencerne på flest mulige klubber – som udgangspunkt kan samme klub ikke have samme 
konkurrence to gange i træk 

- Jævn geografisk fordeling af konkurrencerne 
- Fordeling i forhold til, hvornår klubben sidst har afholdt en konkurrence 

 
 
Fordeling af konkurrencerne sket i samarbejde mellem DAFFs administration og Mikael Sohn Ottesen. Dette sikre en 
uvildig fordeling af konkurrencerne. 
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Minimumskrav for konkurrenceafviklingen  
1. Konkurrencerne skal afvikles i Danmark 

2. Konkurrencen skal afvikles efter den gældende Konkurrenceregler  

3. Opvisningshal med minimum 1.500 - 2.000 faste tilskuerpladser (stole på gulv medregnes ikke). 

4. Opvarmningshal inkl. 2 cheerleadinggulve samt måtter til tumblingopvarmning i nær tilknytning til 
opvisningshal. 

5. Lyd og lys til opvisningshallen efter aftale med DAFF 

6. Bagtæppe til opvisningshallen efter aftale med DAFF. 

7. Lokaler til dommere og hjælpere under konkurrencen. 

8. Konferencier til stævnet  

9. Hjælpere på stævnedagen (passende bemanding af indgang/billetsalg, person(er), som er ansvarlige for 
optælling og opbevaring af indtægt fra entré, 1 person til service af dommere på dagen samt 2 pointtællere 
hele dagen, 4 personer til hallen og gulvet, en vagtordning til hallen på dagen) 

10. Overnatningsfaciliteter til deltagerne i form af klasselokaler eller lignende - haller, aulaer og store rum må 
ikke anvendes til overnatning. Herunder er Arrangør forpligtet til at varetage kontakten til 
kommunen/udlejer, stille hjælpere og nattevagter til rådighed på skolen/faciliteterne samt sørge for 
rengøring/oprydning på skolen/faciliteterne. 

11. Hjælpere til registrering og klargøring dagen før konkurrencen efter aftale med DAFF. 

12. Forplejningstilbud til tilmeldte lørdag morgen (simpel morgenmadsbuffet).  

13. Forplejningstilbud til tilmeldte lørdag middag (gerne buffet).  

14. Produktion af evt.  stævneprogram. 

15. Samaritter hele dagen. 

16. Levering af materiale til information til tilmeldte hold. 

 
 
DAFF leverer følgende 
1. Invitation til medlemmer og kommunikation med tilmeldte. 

2. Planlægning af konkurrencedagen herunder udarbejdelse af tidsplan. 

3. Fakturering af tilmeldte. 

4. Udvælger og kontakten til dommerne og planlægning af deres rejse og ophold.  

5. Hjælpere på stævnedagen (3 personer til dagen).  

6. Medaljer og pokaler til konkurrencen. 

7. Evt. kontakt til tv/ streaming-distributør. 

8. Levering af materialer til konkurrencen (score sheets, stopur, tape, lommeregner, computer, skriveudstyr 
m.v.) 

9. Pressemeddelelser udsendes af DAFF i samarbejde med Arrangør. 

 
 
Detaljeret kravs- og opgaveliste kan fremsendes. 
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DM 2021 & 2022 
 
Forventede deltagerantal 
I 2019 i Odense deltog ca. 950 deltagere, hvorfra 500 overnattede fra fredag til lørdag.  
 
 
Mulige konkurrencedatoer: 
Der er følgende mulige konkurrencedatoer: 
 
2021 

- Lørdag d. 8. maj  
- Lørdag d. 15. maj (lørdag efter Kr. Himmelfartsdag) 
- Lørdag d. 22. maj (Pinse lørdag) 
- Lørdag d. 29. maj 

 
2022 

- Lørdag d. 7. maj  
- Lørdag d. 14. maj (lørdag efter St. Bededag) 
- Lørdag d. 21. maj  
- Lørdag d. 28. maj (lørdag efter Kr. Himmelfartsdag) 

 
 

Priser 
Der foreslås følgende priser: 
 
Tilmeldte udøvere: DKK 350, der dækker gebyr for deltagelse i konkurrence.  
Øvrige deltagere: DKK 175, der dækker deltagelse ved arrangementet (ikke konkurrence).   
Overnatning inkl. morgenmad: DKK 85 pr. person pr. overnatning. 
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Jule Cup 2020 & Jule Cup 2021 
 
Forventede deltagerantal 
I 2019 i Randers deltog 900 deltagere, hvorfra 400 overnattede fra fredag til lørdag.  
 
 
Mulige konkurrencedatoer: 
Der er følgende mulige konkurrencedatoer: 
 
2020 

- Lørdag d. 5. december 
- Lørdag d. 12. december 

 
2021 

- Lørdag d. 4. december 
- Lørdag d. 11. december 

 
 

Priser 
Der foreslås følgende priser: 
 
Tilmeldte udøvere: DKK 250 for Jule Cup  
Øvrige deltagere: DKK 125, der dækker deltagelse ved arrangementet (ikke konkurrence).   
Overnatning inkl. morgenmad: DKK 85 pr. person pr. overnatning. 
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Spring Cup 2021 & 2022 
 
Forventede deltagerantal 
Konkurrencetidspunktet er nyt, så vi har ikke deltagerantal fra tidligere, men vi forventer et niveau som ved Jule Cup.  
 
Mulige konkurrencedatoer: 
Der er følgende mulige konkurrencedatoer: 
 
2021 

- Lørdag d. 6. marts 
- Lørdag d. 13. marts 
- Lørdag d. 20. marts  

 
2022 

- Lørdag d. 5. marts 
- Lørdag d. 12. marts 
- Lørdag d. 19. marts  

 
 

Priser 
Der foreslås følgende priser: 
 
Tilmeldte udøvere: DKK 250, der dækker gebyr for deltagelse i konkurrence.  
Øvrige deltagere: DKK 125, der dækker deltagelse ved arrangementet (ikke konkurrence).   
Overnatning inkl. morgenmad: DKK 85 pr. person pr. overnatning. 
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