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Nedre Romerike Cheerleaders 



Styrets sammensetning 
Leder: 
Nestleder: 
Kasserer: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremed lem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

Sportslig leder: 

Morten Høgberg 
Nina Rimstad Hansen 
Janne Holst 
May-Britt Selmersen 
Ingunn Farbu 
Siv-Helen Hoiseth 
Jeanette Hem li Albrigtsen Torgersen 
Lasse Arnesen 
Andre Nesset 
Morten Andre Olsen 

Anne-Sofie Rolfsjord (tom november 2018) 
Jeanette Strømseng (fra desember 2018) 

Valgkomiteens sammensetning 
Leder: 
Medlem: 
Medlem: 

Anita Nyjordet 
Sindre Solberg 
Jeanette Strømseng 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det ble avholdt 14 styremøter i 2018. 

Saker behandlet 
Styret har behandlet cirka 90 saker i løpet av året. De viktigste har vært: 

• Opprettelse av arbeidsgrupper og komiteer 
o Reisegruppe 
o Arbeidsgruppe Norwegian Open 
o Hallgruppe 
o Økonomi og medlem 
o Interne arrangement 
o Foreldrekontakter 
o Intern kommunikasjon 
o Marked og sponsor 

• Regnskap og budsjett 
• Sportslig leder 
• NM-deltakelse 
• EM-deltakelse 
• Senior elite til VM 2018 
• Junior til VM 2019 
• Nye nettsider 
• GDPR 



• Norwegian Open 
• Støyklager fra naboer 

• Sommershow/Juleshow 
• Sponsoravtaler 
• Profilering 
• Samarbeid med kommunen om ny hall fra 2023 

Økonomi 
Økonomien i klubben er fortsatt tilfredsstillende (se regnskap og revisjon). 

Vi har utgifter til vår amerikanske trener og innhenting av andre amerikanske trenere for å trene våre 
lag. Noe av disse utgiftene er dekket opp av camp. Vi har også delt kompetansen til vår amerikanske 
trener med to andre klubber ved at han har undervist der i perioder. Vi har da fått vederlag for dette. 
Dette er imidlertid en investering for økt kompetansen hos oss og i Cheermiljøet i Norge. 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Selskapet oppnådde et resultat i 2018 på kr. 379 899, mot et resultat i 2017 på minus kr. 769 739. 
Det vil si at vi i år har innhentet noe av tapet vi fikk på grunn av etableringen av ny hall i 2017. 

Selskapet har pr. 31.12.2018 en bokført egenkapital på kr. 2 933 360. Likviditeten ansees 
tilfredsstillende. 

Medlemmer 
Ved årsskiftet bestod klubben av 523 medlemmer. Vi er dermed fortsatt Norges største 
cheerleadingklubb. I øyeblikket har vi fylt opp alle Pee Wee-lag og det er ventelister. 

Aldersfordeling 
Medlemmene fordeler seg som følger: 

Mann 0 2 27 7 14 so 
Kvinne 5 216 197 23 32 473 

5 218 224 30 46 523 

Sportslige resultater 
Klubben leverte det beste sportslige året i klubbens historie. Samtlige lag viste god utvikling gjennom 
2018. Vi vant samtlige 4 NM-klasser under Norgesmesterskapet i mars 2018. Senior All Girl hentet 
hjem vår første Kongepokal. I tillegg tok junior coed bullets en meget fin sølvmedalje. 

Med bakgrunn i det fantastiske nasjonale mesterskapet og sterk innsats i ECL stilte vi med 
rekordstore 6 lag i EM i Helsinki. Også her hevdet vi oss og beviste nok en gang at vi bedriver vår 
idrett på høyt internasjonalt nivå. Resultatene i EM ble: 

Senior Coed Elite 
Senior All Girl Elite 
Senior Bright 
Junior Coed Elite 

Sølv 
4. plass 
12. plass 
Gull 



Junior Coed Bullets 
Junior All Girl Elite 

10. plass 
4. plass 

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), inviterte Tigers til å stille med våre to senior elite lag 
som Norges representanter i VM i Orlando. I tøff konkurranse gjorde våre lag sterke prestasjoner. All 
Girl ble nr 6 og Coed nr. 8. 

I sterk konkurranse med andre kandidater ble Lasse Arnesen kåret til Årets Utøver av International 
Cheer Union, en meget prestisjefylt pris. 

Våre Peewee-lag viste god trivsel og fremgang gjennom året. Samtlige lag deltok på Peewee Star 
Open og nye Next Generetion i tillegg til oppvisninger på open-konkurransene og NM. 

Våre trenere 
For inneværende sesong har vi 59 trenere. Det er viktig for klubben å satse på disse. 
Kompetanseutvikling står sentralt. Alle trenere har gjennomført minimum ett 
kompetanseutviklingstiltak i 2018. Alle våre konkurransetrenere deltok på trenerkurs i Helsinki. 17 
trenere har gjennomført grunnkurs. 9 trenere har gjennomført Trener 1 og Tigers stilte med 12 
trenere på nasjonal trenersamling i regi av NAIF. 

I perioden forut for NM hentet vi inn to amerikanske trenere som fulgte NM-lagene vår frem til og 
gjennom konkurransen. Vi fikk god effekt av dette. 

Vi er også veldig stolte av at både Daniela Ohnstad og Jeanette Ohnstad Arnesen er tatt ut av 
Olympiatoppens utviklingsprogram for unge trenere. 

Norwegian Open 
Også i 2018 arrangerte klubben Norwegian Open (NO). Denne gangen var arrangementet flyttet til 
Frogner flerbrukshall. Arrangementet ble en stor arrangementmessig suksess. Både NAIF og 
besøkende klubber kom med utelukkende positive tilbakemeldinger. For styret er det fantastisk å se 
den dugnadsånden klubben mobiliserer ved NO. Da er det hyggelig at NAIF har tildelt arrangementet 
for 2019, 2020 og 2021, også. 

Sommer- og juleshow 
Tradisjonen tro arrangerte vi både sommer- og juleshow. Dette er hyggelige og populære 
arrangementer der alle våre lag får vise seg frem for foreldre og fans og som er en hyggelig 
avslutning av det aktuelle halvåret. 

Vår neste lokalisering 
Klubben holder til i Nordlifaret 41 hvor vi fikk midlertid bruksrett på tomta av kommunestyret i et 
vedtak i 2016. Vi har disposisjonsrett frem til 1. januar 2023. I samme saksbehandling i 2016 vedtok 
kommunen enstemmig at man skal jobbe med å finne en permanent plassering for klubben i 
kommunen. Dette arbeidet ble innledet i 2018. Styret har blitt deltatt i 3 dialogmøter med 
prosjektledelsen og administrasjonen i kommunen, og klubben finner prosessen og dialogen som 
god. 



Styret i Nedre Romerike Cheeleaders 31.12.2018 
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kasserer 

Jeanette H.A. Torgersen 
styremedlem 

Nina Rimstad Hansen 
nestleder 

May-Britt Selmersen 
styremedlem 

Siv-Helen Hoiseth 
styremedlem 

Lasse Arnesen 
styremedlem 

~ 
styremedlem 


