
Bli med oss!
Cheerleading er en av Norges raskest voksende 
innendørsidretter, noe som også har gjort at vi har 
vokst ut av Haugesund Turnforening. 

Cheerleading er en idrett med rom for alle. Som lag 
er det viktig å stole på hverandre, bygge hverandre 
opp, og sammen gå ut på matten og gi alt. Det er 
samarbeid på tvers av årstrinn, skoler eller bakgrunn, 
og alle har en like viktig plass på laget. 

Cheerleading er en idrett basert på energi, glede og 
samhold! 

Det at vi beholder ungdommer i den alderen der de 
ofte faller ut av idretten, er noe vi er veldig stolte over.

Alle våre juniorer og seniorer har muligheten til 
å delta på flere nasjonale konkurranser i løpet av 
sesongen, hvor målet er å kvalifisere seg til NCL/
NM. Vi har gjort det utrolig bra på årets to første 
konkurranser, med flere gull og sølv, så nå ser det ut 
som vi allerede er kvalifisert til NCL/NM.                                 

Våre yngste, oppvisningslagene mini og peewe, 
drives etter Barneidrettsbestemmelsene. De har 
muligheten til å delta på en konkurranse i året som 
oppvisningslag, og eventuelle andre oppvisninger i 

nærområdet. Alle lagene er med på klubbens jule og 
sommershow.

Som nystartet klubb, uten rike onkler, trenger vi en 
del økonomisk støtte. 

Vi må få oss et treningslokale, og spesialmatter til å 
trene på. Dette er store kostnader for oss, og i den 
anledning søker vi sponsorer og håper dere har 
mulighet til å sponse oss med et valgfritt beløp. 

Til gjengjeld kan dere få gode profileringsmuligheter. 
Både NM og noen av de andre konkurransene 
sendes direkte på TV2 Sumo. 

Dere kan blant annet få bannere i hallen, logo på 
klær, treningsutstyr osv, blest på sosiale medier, 
ettersom vi har en utstrakt bruk av både Facebook, 
Instagram, TikTok, Snapchat med mer.  

I tillegg kan vi bidra med underholdning på Kick-off, 
firmafester, familiedager eller annet ønskelig.  

Se våre sponsorpakker på baksiden >

Promovideo fra 
forrige sesong
Klikk på ikonet 
eller skann koden westcoastinsanity.com

Follow us...

https://www.youtube.com/watch?v=uaEVTJeKED0
https://www.facebook.com/HTFwestcoastinsanity
https://www.westcoastinsanity.com


 Stor banner i vår egen hall
 Beachflagg med logo
 Logo på våre hjemmesider m/link
 Profilering på jule-og sommershow
 Stand på arrangementer
 1 oppvisning hos dere
 5 billetter til show
 5 omtaler i SoMe per år

 Liten banner i vår egen hall
 Logo på våre hjemmesider m/link
 2 omtaler i SoMe per år
 Logo i jule/sommershow invitasjon
 3 billetter til show

westcoastinsanity.com

 Stor banner i vår egen hall
 Beachflagg med logo
 Logo på våre hjemmesider m/link
 Profilering på jule-og sommershow
 Stand på arrangementer
 2 oppvisninger hos dere
 10 billetter til show
 5 omtaler i SoMe per år
 Åpne for andre muligheter

   for profilering ☻

BRONSEPAKKE 
10.000 kr per år

SØLVPAKKE
20.000 kr per år

GULLPAKKE
40.000 kr per år

SPONSORPAKKER

Se vår 
YouTube-kanal
Klikk på ikonet 
eller skann koden

For mer informasjon om hvordan du kan hjelpe og for skreddersydde pakker,  
ta kontakt Sonja - tlf 970 21 733,  email: sonja.framnes@gmail.com, 
eller Karen - tlf 911 71 021, email: karen.marie.skare@hotmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCULjMiSecATdOx6IOxWYFIg/videos
https://www.westcoastinsanity.com

