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Sportslig aktivitet i 2019
Hovedtrenere i 2019 var Ann-Kristin Andersen Hitland (Senior og PeeWee) og Maria
Bahramfarsi (Junior)
Charisma stiller i kategorien Senior All Girl Premier, Level 6. Lagets trener er Ann-Kristin
Andersen Hitland, Nanna Linnerud og Stine Bråten Johannessen. Gledelig stor tilvekst til laget
med nye utøvere internt, fra andre idretter, og andre klubber innenbys og utenbys. Laget
deltok i mars 2019 i NM i Melsomvik (7.plass), Norwegian Open i november i Oslo/Lillestrøm
(7.plass), og i desember JuleCup i Bergen (1.plass).
Steel er et nytt lag fra høsten 2019. Laget består av jenter junior, og stiller i den nye kategorien
Level 4. Trener er Stine Therese Hellsten-Hovland. Deltok i Julecup og fikk 1.plass.
Skylight stiller i kategorien All Girl Elite Level 5. Laget deltok på NM og fikk 8.plass. Høsten
2019 fikk raskt på plass en stabil stor gruppe, og gjennomførte NO, der de fikk 7.plass, kun 1
poeng bak 6.plassen. Trener er Maria Bahramfarsi og Nanna Linnerud
Sunshine er i kategorien AllGirl Median, level 3. Laget deltok ikke i NM/NCL, men var med på
SummerOpen i regi av Charmers i Bærum. Trener er Marita Lillegård og Nora Hjertager Lund.
Twinkles 1 og 2 er våre PeeWee lag. Julie Leikvoll og Marthe Haugland for Twinkles1, mens
Twinkles2 trenes av Sunniva Skeie Eidsaa og Ingrid M. Eeg Nielsen. Twinkles 1 var med på
Julecup.
Landslagsutøvere: I 2018 kom 4 av klubbens utøvere med på All Girl Landslaget til Norge. Nora
Hjertager Lund, Thea Tyssøy Jensen, Ingrid E. Nielsen og Sunnniva Skeie Eidsaa deltok i VM i
Orlando i April 2019, og tok bronsemedalje med landslaget.
Reiser 2019
NM i Melsomvik, mars 2019 Charisma og Skylight dro med fly og buss. Bodde på Oslofjord
konferansesenter, hvor også selve konkurransen avholdes.

Norwegian Open: Charisma og Skylight dro til NO i november fly og buss. Bodde på hotell på
Gardermoen. Konkurransen ble avholdt i Frognerhallen, arrangør Tigers.

Summer Open, Bærum: Her deltok kun Sunshine. Utøverne reiste med fly og kollektiv
transport. Bodde på ungdomsherberge, og reiste på Tusenfryd søndag.

Trenerprogram:
Høsten 2019 deltok nesten alle trenere på et grunnkurs i regi av NAIF, hos Storm BCK i Bergen.
Stine Therese, Julie Leikvoll og Nora Hjertager lund deltok på årets trenersamling i regi av Naif
6-8 September hvor NAIF dekker deler av opphold/kurs og Storm dekket det resterende
beløpet. Marita og Maria deltok på trenersamling/kurs i Helsinki i august. Klubben dekket reise
og opphold.
Maria og Ann-Kristin ble spurt og takket ja til å delta på Trener 2 kurs i regi av NAIF. Startet
med del 1 i desember og fortsetter i 2020. Kurset er kostnadsfritt, og NAIF dekker reise og
opphold.
Det er skrevet kontakt med de fleste trenerne, som har politiattest og gjennomgått
programmet Ren Idrett. Alle trenerne lønnes på timebasis etter en trappetrinnsmodell i hht.
NAIF sin utdanningsstige. Tilleggsgode er kr 300 i mnd for buss/transport i 2019. Det er avtalt
at dette skal utgå i 2020.

Musikk: Ny musikk er i 2019 bestilt til alle konkurranselag da musikklengden til en cheermix
er endret fra 2:30 til 2:15 fra høst 2019. Bestilte først musikk til Skylight og Charisma hos
Leighton Clarke, som vi har brukt de siste årene. Han gikk opp i pris, og musikk til Steel og
Sunshine ble bestilt hos ny (og rimeligere) produsent.

Klær og drakter: Skylight har fått nytt drakt-design, som tas i bruk i konkurransesammenheng
fra og med NM 2020. Steel arver Skylight sine drakter i løpet av 2020 (og 2021). Charisma skal
få nytt draktdesign fra sesongen 2020. Forbundet har innført forbud mot magetopp fra Januar
2021.
Det er laget noen kleskolleksjonerhos Cheermania?? som medlemmene selv kan bestille fra.
LOGO: Ny logo er laget i 2020 av Malén Barstad. (se heading)

Administrativ drift av klubben i 2019

Styret 2019/ 2020
Styret har bestått av: .
Leder – Guri Lerøy Riple
Nestleder – Bjørg Carlsen Torsnes
Styremedlemmer:
Erlend Eidsaa, Odd Sverre Oma,
Rikke Arnesen, Ann-Kristin Hitland
Andersen, Malen Barstad
Varamedlem: –.Maria Bahramfarsi,
Marita Lillegård, Benedicte Iversen
(Benedicte fratrådte i august 2019)

Til tross for en overrepresentasjon av kvinner i styret, mener styret at det ikke er nødvendig
med ytterligere tiltak for likestilling.
Klubben har ikke hatt valgkomité i 2019. Klubben har heller ikke hatt valgt revisor i 2019.

Administrativ drift
Styret har gjennomført styremøter ca en gang i måneden. Møtene har blitt holdt på NyKrohnborg i forbindelse med treninger.
Styret kommuniserer løpende på messenger og epost.
I 2019 ble det opprettet foreldrekontakter for alle lagene. Foreldrekontaktene har hatt
oppgave med fruktservering på helgetreninger, og generelt avlaste trenerne med
administrativ koordinering og gjøremål. Ordningen har fungert bra, og er noe klubben ønsker
å videreutvikle fremover.

Alle lagene har opprettet egne Facebook grupper, og mesteparten av kommunikasjon og
informasjon til utøvere og foreldre foregår der. I tillegg benytter trenerne både Facebook og
snapchat for å følge opp utøverne.
Klubben har følgende Facebook grupper for alle lag, foreldre og en egen side for kjøp og salg
av treningsklær, drakt og sko.
Klubben har egen webside. Voss Kommunikasjon AS er leverandør av datatjenester til
klubben, og websiden er hostet hos de.
Storm har fra 2016 benyttet idrettens medlemsløsning Sportsadmin og Klubbadmin, basert på
at alle medlemmene har egen profil på min idrett. Gjennom klubbadmin driftes
medlemsoversikter, og fakturering. Sportsadmin er klubbens portal mot NIF, og NAIF på
lisenser, styret, organisasjon og rapportering til Brønnøysundsregisteret.
Idrettens 365 er Idrettsforbundet sin nyeste administrative plattform for klubbdrift. Denne er
basert på Microsoft Office 365 og Microsoft Teams, og benyttes for samtaler på videomøter,
fildeling og lagring av dokumenter. Storm Bergen Cheerledaing klubb har begynt å ta denne

løsningen i bruk høsten 2019, og vil videre fremover benytte denne løsningen for å samle
kommunikasjon og dokumentasjon.
Økonomi
Klubbens økonomi er i balanse, men det er ingen reserver til uforutsette utgifter. Innkreving
av kontingent er lettere nå med oppdatert versjon av Klubbadmin. Nina Hansen har en god
kontroll på fakturering og innkreving. Klubben har merket en økning i antall medlemmer som
vil dele opp innbetaling. Noen uteblitte betalinger.
Styret har videre jobbet for å hente inn midler til driften av klubben ved å søke sponsorstøtte
og søke på utlyste midler. Vi fikk i 2019 ikke delta på dugnadsprosjektet Renhold i bydelene,
Bergen kommune. Vi fikk støtte basert på medlemstall pr 31.12. Vi har ikke lykkes med å skaffe
fast sponsor.
Klubben fakturerer alle kostnader til selvkost. Likviditeten er utfordrende og eventuelle
overskudd går til å utvikle trenerne våre. Det er helt nødvendig for videre utvikling. I denne
forbindelse er klubben avhengig av tilskudd, sponsorinntekter og oppslutning om planlagte
dugnadsprosjekter i 2020.
Klubben har besluttet at Nina Hansen fører regnskap for Storm Bergen Cheerleading klubb i
større grad, og leverer et mer ferdig regnskap til Trippel regnskap enn tidligere. Dette er er
prøveprosjekt, da det må vurderes arbeidsomfang som kreves med dette.
Miljø og ytre påvirkning
Klubbens virksomhet har ingen nevneverdig påvirkning på miljøet. Klubben har derfor ingen
særskilte tiltak for dette.
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