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Sportslig aktivitet i 2021 

Hovedtrener i 2021 var Ann-Kristin Andersen Hitland. 

Charisma stiller i kategorien Senior All Girl Premier, Level 6. Lagets trener er Ann-Kristin 
Andersen Hitland og Nanna Linnerud. 

Skylight stiller i kategorien All Girl Elite Level 5. Trenere er Ann-Kristin Andersen Hitland og 
Nanna Linnerud 

Steel består av jenter junior, og stiller i den nye kategorien Level 4. Trenere er Thea Wespestad 
og Sunniva Skeie Eidsaa. 

Sunshine er i kategorien AllGirl Median, level 3. Trenere er Emma Helmersen og Natalie 
Hansen.  

Twinkles og Sparkles er våre PeeWee lag. Ragna Mørkved og Celine Opheim er trenere for 
Twinkles, mens Sparkles trenes av Malin Dyrøy og Thea Wespestad.  

Trenervikarer: Ella Saure-Thommassen og Agnes Wendelbo Nyre 

 
Alle trenerne har politiattest og har gjennomgått programmet Ren Idrett. Alle trenerne lønnes 
på timebasis etter en trappetrinnsmodell iht NAIF sin utdanningsstige.  

Trenerne følger NAIF sitt utdanningsprogram. Alle trenerne har grunnkurs for trenere. 

Trenerne har også gjennomgått førstehjelpskurs inkludert bruk av hjertestarter i regi av Røde 
Kors hjelpekorps.  

 
Treninger 

Treninger gjennomføres på Fysak Slettebakken, Nygårdslien skole, Ny-Krohnborg, samt på 
Zinken-Hopp skole. Klubben eier selv mattegulvene på Nygårdslien og Ny-Krohnborg. På Fysak 
benytter Storm mattegulvet til BTSI etter avtale. Zinken-Hopp har eget mattegulv. Utover 
dette benyttes turnmatter på Zinken-Hopp for trening av Pee-Wee lagene (speilsalen). 

Sesongen har vært sterkt preget av Covid-restriksjoner, og det har blitt redusert 
treningsutbytte i perioder for særlig Charisma. Fellestreninger har blitt gjennomført når det 
har vært tillatt og tilrådelig.  

 
Treningstider 

Mandag 
16:00 – 18:00 Fysak: Sunshine 
18:00 – 20:00 Nygårdslien: Skylight 
20:00 – 22:00 Nygårdslien: Charisma 



Tirsdag 
17:00-19:00 Zinken Hopp – speilsal: Sparkles 
19:00 – 21:00 Nygårdslien: Steel 
Onsdag 
17:00 – 18:45 Nykrohnborg: Skylight 
18:15 – 20:30 Nykrohnborg: Charisma 
Torsdag 
16:30 – 18:30 Zinken Hopp – speilsal: Twinkles 
17:30 – 19:30 Zinken Hopp – sal 1: Sunshine 
17:30 – 19:30 Zinken Hopp – sal 2: Steel 
 

Klubben har tett dialog med skolene, Fysak og Ny-Krohnborg bydelssenter, og opplever at vi 
blir vist stor tillit i våre vurderinger om trening og hygienetiltak. Vi opplever at 
kontaktpersonene for skolene, Fysak og Ny-Krohnborg, samt idrettsrådet i Bergen alle er med 
på å støtte klubben på en god måte. Vi erkjenner at treningstid i hall er en svært ettertraktet 
og mangelfull ressurs i Bergen, men opplever likevel at vi klarer å få til en god løsning. Vi skulle 
gjerne ønsket oss mer treningstid, og jobber tett med aktørene for å se på løsninger for dette. 

Vi opplever en jevn og god tilstrømming av nye medlemmer til Pee-Wee lagene, og ser på 
dette som svært positivt selv om det har utfordret treningskabalen vår. Styret jobber 
kontinuerlig med å få på plass så mye treningstid som mulig. Her må særlig samarbeidet med 
Nygårdslien skole trekkes frem, da de har vist svært stor imøtekommenhet for å tilrettelegge 
for vår bruk av skolen. Storm har også en god dialog med de andre brukerne av Nygårdslien 
skole, og vi opplever et godt og konstruktivt samarbeid rundt treningstider og bruk av hallen. 
Dette samarbeidet anser vi som viktig for å være best mulig rustet og samkjørt til å på sikt få 
etablert en god avtale for trening i ny Laksevåghall som skal bygges ved Nygårdslien skole. 

 
Styret har hatt løpende dialog gjennom møter på VTC og telefon for å håndtere drift av 
klubben og i særdeleshet covid-situasjonen løpende. Styret erkjenner at vi er i en spesiell 
situasjon med kontaktidrett og utøvere fra stort geografisk område og mange ulike 
skolekretser. Målsettingen om å 1) Ikke få smitte inn i klubben og 2) Ikke påføre lokalmiljøet 
til utøverne (skole, familie og lokal omgangskrets) unødvendig belastning gjennom 
karantenetiltak ved eventuell smitte, har medført at klubben har hatt en konservativ streng 
tilnærming. Styret har hatt lav terskel for å avlyse trening ved uoversiktlig smittesituasjon. 
Trenerne har gjennom hele pandemien vært lønnet i henhold til avtale, og hatt pålegg om å 
tilpasse og tilrettelegge treningen etter smittesituasjonen, og målet har hele tiden vært at 
klubben skal være beredt til å gjennomføre tilnærmet normal aktivitet når situasjonen tillater 
det. Å holde både trenerne og utøverne motiverte og engasjerte har derfor blitt prioritert. 
Overordnet målsetting har hele tiden vært å «ri av stormen» og ha en sunn og god klubb å 
bygge videre på når pandemien tillater normal aktivitet. Dette opplever styret at vi har lykkes 
med så langt! 

 
Konkurranser og deltagelse 

Norwegian Open høsten 21 deltok Storm med Charisma, Skylight og Sunshine, samt 
gruppestunt. I forkant ble det arrangert generalprøve med publikum i Ny-Krohnborg 
bydelssenter, hvor også de øvrige lagene deltok.  



På Julecupen i Åsane arena deltok Sunshine, samt gruppestunt. 

Storm Bergen Cheerleading stilte også med en stuntegruppe til landslagsuttak. 

 
Øvrig aktivitet 

Alle lagene har hatt anledning til å gjøre sosiale aktiviteter for å styrke samhold og lagfølelsen. 
Flere lag har derfor benyttet Rush trampolinepark som alternativ aktivitet med trening, pizza 
og sosial hygge. 

Trenerne har deltatt på nasjonale trenersamlinger og hatt team-building og planleggingshelg 
i Bergensområdet. 

 

Drift av klubben i 2021 

 
Styret 2021 

Leder – Odd Sverre Oma 
Nestleder – Per-Harald Saure-Thommassen 
Styremedlemmer:  
Erlend Eidsaa (søknader og koordinering av hall) 
Jannicke Kjeilen Dyrøy (turer og reiser) 
May-Britt Vik (arrangementer) 
Stine Therese Hellsten Hovland (sportslig ansvarlig) 
 
Utover styret har Nina Hansen vært kasserer og ført klubbens regnskap. 
 
Kontrollkomite:  
Hans Fredrik Pedersen, Silje Reed Tystad 
 
Valgkomite: Nanna Linnerud 
 

Roller og oppgaver i henhold til Norges idrettsforbund sine føringer og bestemmelser har 
blitt fordelt internt i styret. Klubben finner det utfordrende å dekke alle verv og roller med 
det antallet som NIF krever i sine regler. Likevel søker vi å etterleve intensjonen i lovnormen, 
og mener klubben har et robust styre og administrativt apparat. 
 

Administrativ drift 

Drift av Storm Bergen Cheerleading, både sportslig og administrativt har i hele sesongen 2021 
vært sterkt preget av den pågående Covid-19 pandemien. Dette har medført at styret har 
operert med møter på ad hoc basis fremfor å følge en fastsatt møteplan. I perioder har styret 
hatt møter ukentlig. Alle møtene har blitt avholdt elektronisk på VTC eller telefonkonferanse. 

Styret kommuniserer løpende på messenger og epost, og på Teams møter.  



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. Imidlertid har mangelen på helgetreninger, konkurranser og 
arrangementer, samt smitteverntiltak på de arrangementene som ble gjennomført gjort at 
ordningen ikke har blitt benyttet særlig mye i sesongen 2021. Dette ønsker styret skal 
gjenopptas når treninger, konkurranser og arrangementer lar seg gjennomføre på ordinært 
vis. 

 
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. Trenerne har dessuten fulgt opp egentreninger i perioder 
hvor fellestreninger ikke har kunnet gjennomføres ved snapchat, innsending av bilder, video 
og treningsoversikt fra 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 dem. 

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.  

Storm Bergen Cheerleading bruker idrettens 365 med Microsoft Teams til videomøter og felles 
fillagring/fildeling.  

Økonomi 

Klubbens økonomi er relativt god. Klubben har valgt å fokusere på å opprettholde så normal 
aktivitet som forholdene tillater, samtidig som fokuset på å være i stand til å gjenoppta normal 
aktivitet når COVID-19 tillater det har vært styrende. Dette gjør at klubben har hatt trenerne 
i arbeid gjennom hele sesongen, selv om teninger har måttet tilpasses smitteverntiltak både 
nasjonalt og lokalt gjennom sesongen og dermed i flere perioder har blitt avlyst.  

Styret har hatt fokus på å benytte tilgjengelige støtteordninger både gjennom offentlige 
ordninger og private stiftelser for å sørge for å gå mest mulig økonomisk skadefri gjennom en 
sesong med svært endrede forutsetninger for drift.  

Hovedregelen for drift av klubben er at regnskapet skal gå i balanse. Dette betyr at drift av 
klubben i stort skal dekkes gjennom egenbetaling, samtidig som styret aktivt forsøker å 
redusere belastningen på den enkelte ved å søke støtte til driften der det er mulig. I 2021 har 
styret fortsatt hatt fokus på arbeidet med å søke støtte, og har etter hvert opparbeidet en god 
rutine og praksis. 

Klubbens økonomiske situasjon fremgår av regnskapet, og styret anser denne for god.  



Klubben har engasjert Trippel Regnskap AS til å bistå selskapet med regnskapsføring og 
lønnskjøring. Nina Hornæs Hansen bistår internt i klubben med fakturering, samt bistår 
regnskapskontoret med regnskapsføring, utarbeidelse av årsregnskap og budsjettering. 

 
Miljø og ytre påvirkning 

Klubbens virksomhet har ingen nevneverdig påvirkning på miljøet. Klubben har derfor ingen 
særskilte tiltak for dette. 

 
 
 

Bergen 17 februar 2022 

                                                                  

 
Odd Sverre Oma                                                      Per-Harald Saure-Thommassen 

Styreleder                                                       Nestleder 
 


