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Invitation til Jule Cup 2022 i CHEERLEADING 
 

Kære klubber 
DAFF og Randers Cheerleaders inviterer hermed til Jule Cup 2022 i 

Cheerleading, der bliver afholdt: 
 

Lørdag d. 12. november 2022 i Arena Randers, Randers. 
 

Vi glæder os meget til at se hold fra hele Danmark deltage til dette års Jule Cup. 
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Tilmelding 
For at kunne tilmelde jer konkurrencen skal klubben være medlem af 
DAFF og have betalt medlemskontingentet. Alle udøvere ved Jule 
Cup skal have gyldig medlemslicens i DAFF. Licensen 
oprettes i Klubportalen og prisen er 300 kr. pr. person. 
Licensen er gældende for en hel sæson. 
Se vejledning til oprettelse af licenser her: 
https://www.daff.dk/klubservice/klub-drift/klubportalen/  
 
Prisen for deltagelse ved Jule Cup 2022 er: 

• Udøvere:    
275 kr. (konkurrencedeltagelse) 

• Øvrige deltagere:   
150 kr. (adgang på dagen med holdet) 

• Overnatning (udøvere + trænere)   
90 kr. (overnatning fredag til lørdag samt   
 morgenmad) 

 
Deadlines for tilmelding til Jule Cup 2022: 
 

• Fredag d. 7. oktober 2022:  
 Hver klub sender foreløbig holdtilmelding samt antal overnattende 

hold. Tilmelding sendes på mail til rsm@daffmail.dk.  
 T-shirt. Se yderligere info på side 5. 

Det er ikke muligt at bestille efter d. 7. oktober 2022. Deadline skal 
overholdes.  
 

• Mandag d. 24. oktober 2022:  
 Holdbillede, holdbeskrivelse, klublogo og klubbeskrivelse uploades. 

Se vejledning længere nede i dokumentet 
 Endelig og bindende deltagertilmelding inkl. udøvere, trænere, 

øvrige deltagere, overnatning mv. skal ske ved opdatering af skema, 
som genindsendes til rsm@daffmail.dk, hvis der er ændringer. Ved 
til- /framelding af et cheerleading-hold efter endelig 
tilmelding pålægges et gebyr på 1.000 kr. Denne endelige 
deltagertilmelding danner grundlag for fakturering for 
deltagerbetaling. Tilmeldinger efter deadline pålægges et gebyr på 
100 kr. pr person.  

 Tilmelding i Klubportalen: Endelig tilmelding af udøvere samt 
tilmelding til konkurrencekategorier skal indtastes i Klubportalen. 

 Frokostbestilling. Se yderligere info på side 5.  
 

Vi glæder os til at se jer i Arena Randers d. 12. november 2022! 
Med venlig hilsen 
DAFF og Randers Cheerleaders 

https://www.daff.dk/klubservice/klub-drift/klubportalen/
mailto:jso@daffmail.dk
mailto:jso@daffmail.dk
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PRAKTISKE INFORMATIONER – 
tilmelding og deadlines Jule Cup 2022 

 
Konkurrencerækker 
Ved Jule Cup vil der i følgende cheerleading-kategorier 
konkurreres om pokaler. 
   

• Peewee lvl. 3 
• Junior lvl. 2 
• Junior lvl. 3 
• Junior lvl. 4 
• Junior lvl. 5 Coed 
• Junior lvl. 5 All Girl 
• Senior lvl. 3 
• Senior lvl. 4 
• Senior lvl. 5 
• Senior lvl. 6 Coed 
• Senior lvl. 6 All Girl 
• Group stunt Junior lvl. 5 Coed 
• Group stunt Junior lvl. 5 All Girl 
• Group stunt Senior lvl. 6 Coed 
• Group stunt Senior lvl. 6 All Girl 
• Partner stunt Junior lv. 5 
• Partner stunt Senior lvl. 6 
• Performance Cheer Junior 
• Performance Cheer Senior 

 
Holdene bliver bedømt, får point og rangeres.  
Vinderen af rækken kan kalde sig ”Vinder af Junior Level 3” osv.  
Der vil være pokaler til de første tre placeringer. 

 
Opvisningsrækker 
Ved Jule Cup vil følgende cheerleading-kategorier lave opvisning og modtage 
en pokal: 
 

• Peewee Minor lvl. 1 
• Peewee lvl. 1 
• Peewee lvl. 2 

 
Holdene bliver bedømt og modtager en skriftlig evaluering – holdene bliver ikke 
rangeret og får ikke point. Der vil være et diplom til alle deltagere.  
 
Overnatning (på skole) 
Hvis I ønsker overnatning på en skole, skal tilmelding foregå i 
holdtilmeldingsarket.  
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Der er indkvartering på to skoler. 
Deadline for booking af overnattende er d. 24. oktober sammen med 
holdtilmelding. 
 
Klublogo, klubbeskrivelser, holdbeskrivelser, 
holdbilleder og musik 
Alle hold skal uploade deres musik, holdbeskrivelser, 
holdbilleder, klublogo, og klubbeskrivelser via et link som 
klubbens kontaktperson vil modtage per. mail. efter 
tilmeldingsfristen. 

 
• Klublogo og Klubbeskrivelse: Logo skal være i høj opløsning med hvid eller ingen 

baggrund, og skal uploades i JPG eller PNG-format. Beskrivelse kan være ca. 5 linjer 
formuleret om jeres klub, lidt om klubbens historie og antal hold til Jule Cup, og læses 
op under indmarchen. Skal uploades i WORD eller PDF-format. 

 
• Holdbeskrivelser: Kan være ca. 5 linjer formuleret om jeres hold i letlæselige sætninger. 

Skal uploades i WORD eller PDF-format. OBS: Alle filerne skal navngives som følgende: 
”Klub_Holdnavn” 

 
• Holdbilleder: skal være i bredt format (landscape) og i høj opløsning. Skal uploades i JPG 

eller PGN-format. OBS: Alle filerne skal navngives som følgende: ”Klub_Holdnavn”. 
 

• Musik: Skal uploades i MP3 format, PLUS medtaget som USB eller på en telefon på 
dagen! OBS: Alle filerne skal navngives som følgende: ”Klub_Holdnavn”, fx VEJLEDNING 
til fil-upload: 

 
Alle klubber, med tilmeldte hold modtager straks efter tilmelding et 
særskilt link, som fører dem til mappestruktur, som vist på billedet 
herunder: 

 
Jeres klublogo + beskrivelse uploades én gang. For hvert af klubbens hold 
uploades input i henholdsvis mapperne HOLD-beskrivelser, HOLD-
billeder og HOLD-musik.  
 

Der kan uploades og redigeres i beskrivelser og billeder frem til og med d. 24. 
oktober. 
VIGTIGT!! Beskrivelser, billeder og musik redigeret efter d.  24. oktober vil ikke 
blive anvendt.  
Herefter laves endelig playliste. 
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OBS! Det er vigtigt, at I husker en omformer/minijackstik til 
musikken. Har I ikke medbragt det, vil det kunne købes på dagen, 
hvis det er nødvendigt.  
 
 
Køb af T-shirts og frokost 
Frokost og T-shirts kan bestilles forud for konkurrencen. 
Der kan bestilles T-shirts til udøvere, trænere + hjælpere og 
forældre/søskende/bedsteforældre til udøvere. Der kan 
kun bestilles frokost til udøvere, trænere og hjælpere.  
 
Bestilling af mad og T-shirts skal ske via daff.nemtilmeld.dk. 
Både t-shirts og frokost betales med det samme.  

• Deadline for køb af T-shirts er d. 7. oktober. 
• Deadline for køb af mad er d. 24. oktober. 

 
Klubben skal bestille T-shirts og mad. Det skal IKKE være den enkelte udøver, 
der bestiller.  
 

• T-shirts til Jule Cup 2022 er en hummel t-shirt med Jule Cup logoet.  
Prisen er 175 kr.  
Disse kan bestilles i størrelserne: 116, 128, 140, 152, 164, 176, og XS-2XL.  
Det bliver ikke muligt at købe T-shirts i hallen, men kun via forudbestilling. Har 
man som klub erfaring med at der er udøvere der ønsker at købe t-shirts efter 
deadline, er man velkommen til, som klub, at bestille nogle ekstra.  

 
• Frokost:  

Bestilt frokost vil blive udleveret i cafeteriet i tidsrummet 11-13.  
Der vil være udlevering klubvis. 
Prisen er 65 kr. u. drikkevarer. Drikkevarer købes ved siden af. 
 
Menu 
1. Stor sandwich med stegt kyllingebryst og sprød bacon. Serveres med 
hjemmelavet karrydressing og grønt. 
 
2. Stor veganer sandwich med falafel, asiatisk Goma-dressing og grønt. 
 
3. Hjemmelavet pastasalat fyldt med stegt kylling og udvalg af grønt. Samt gaffel. 
 
4. Grøn salat med lækkert fyld (som fx syltede rødløg, edamame bønner mm.) 
dressing og brød. 
 

Der må IKKE selv medbringes mad og drikkevarer.  
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Billetsalg 
Billetpriserne til dette års Jule Cup er: 
 

• Voksen early bird (online): 
100kr. + gebyr 

• Voksen forsalg (online): 
110 kr. + gebyr 

• Voksen indgang:  
140 kr. 

• Børn early bird (5 – 14 år) (online):                                          
50 kr.        

• Børn (5 - 14 år) (online):      
60 kr. + gebyr 

• Børn (5 - 14år) indgang: 
 75 kr. 

• Børn (0-4 år): 
Gratis ifølge med en voksen. 

 
Billetsalget åbner online mandag d. 3. oktober.  
Linket vil blive sendt ud til klubberne et par dage før, at billetsalget åbner.  

 
Shops ved konkurrencen 
Der vil være shops til stede ved konkurrencen. Kontakt daff@daff.dk hvis du 
ønsker en shop.  
 

mailto:daff@daff.dk

