
 

 
 

 
 

NM CHEER AVLYSES PÅ GRUNN AV CORONAVIRUS 

I dag, 11.mars, har Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) besluttet å 
avlyse NM-arrangementet på bakgrunn av helsemyndighetenes nye 
anbefalinger.  

NAIF har fulgt utviklingen av situasjonen rundt Coronaviruset COVID-19, og til enhver tid 
forholdt oss til råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) og NIF, og vært i tett dialog 
med kommuneoverlegen i Sandefjord og arenaen. Vi har jobbet iherdig med å komme frem 
til en løsning for gjennomføringen av arrangementet, men med strenge anbefalinger fra de 
ovennevnte instansene ser vi ingen annen konklusjon enn å avlyse. 

Vi har vurdert mange ulike alternativer for gjennomføring, men finner ingen løsning som er 
rettferdig for lagene og som ivaretar den sportslige integriteten i konkurransen. Å dele NCL 
og NM for å avvikle en nedskalert konkurranse, ville ikke vært mulig i henhold til de nye 
retningslinjene fra FHI med antallet påmeldte og ikke forsvarlig med tanke på tilreisende. 
Det å kun kjøre enkelte kategorier ville ikke vært rettferdig for lag fra steder med 
reiseforbud, eller for klubber med utøvere i karantene. Det er fortsatt halvannen uke igjen til 
konkurransen skulle ha startet og – som vi har sett i det siste – mye kan endre seg på 
halvannen uke. 

Vi jobber med å refundere publikumsbilletter via Vipps. 

Seksjonen vil se på alternative løsninger for kvalifisering til EM i de aktuelle kategoriene. Nå 
er det enda ikke sikkert hvordan situasjonen i Italia utvikler seg, men dersom EM skal 
gjennomføres vil det tas en beslutning om hvilke lag som sendes. 

 

Vi i NAIF er innmari lei oss for denne utviklingen og beklager avlysningen på det sterkeste. Vi 
ber om forståelse for at det tar tid å finne svar og løsninger på situasjoner som oppstår i 
forbindelse med dette, og håper våre medlemmer forstår at vi gjør vårt beste i en 
utfordrende situasjon. 

Det er fantastisk mye engasjement i cheer-Norge, noe vi setter enorm stor pris på, men vi 
ber utøvere, trenere og andre privatpersoner om å ta kontakt med sin klubb med eventuelle 
spørsmål, slik at vi letter noe av trykket på forbundskontoret og seksjonsledelsen. 
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