REGLEMENT
Cheerleading og Cheerdance

Versjon september 2014.
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KAPITTEL 1 - REGLEMENTETS GYLDIGHET
§ 1-1 OMFANG
Reglementet omfatter aktivitet i cheerleading og cheerdance innenfor
myndighetsområdet til Norges amerikanske idretters forbund (NAIF).
Reglementet gjelder med de begrensninger for følger av norsk lov, Norges
Idrettsforbunds lover, NAIF sine lover og internasjonale lover for og/eller avtaler med
European Cheer Union (ECU) og International Cheer Union (ICU).

§1-2 DEFINISJONER
1. Med å administrere menes å utføre oppgaver, ilegge gebyrer, samt fatte beslutninger
innenfor rammen av Reglementet.
2. Med å håndheve menes å fatte beslutninger i tvistesaker, behandle protester, klager
og fatte vedtak i andre saker hvor straff og/ eller konsekvens ikke klart fremkommer i
reglementet.
3. Med lag menes lag innenfor en gitt aldersgruppe og klasse. Med klubb menes
medlemsklubbene i cheerleading og cheerdance i NAIF.
4. Konkurranseregler for cheerleading og cheerdance er ikke en del av Reglementet.
5. Med seksjonsledelse menes i dette dokumentet seksjonsledelsen for cheerleading og
cheerdance i NAIF.

§1-3 ANSVAR
1. Seksjonsledelse cheerleading og cheerdance i NAIF, vedtar Reglementet og
endringer i dette.

§1-4

MYNDIGHET

1. Reglementet administreres og håndheves av seksjon cheerleading og cheerdance i
NAIF.
2. Vedtak fattet av seksjonsledelsen kan påklages til NAIFs forbundsstyre, som er
overordnet organ.

§ 1-5 GENERALKLAUSUL
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Ved overtredelse av Reglementet kan vedtaksorganet eller klageorganet ilegge
administrative forføyninger iht. ”Sanksjonsreglement for Cheerleading og
Cheerdance”.

KAPITTEL 2 - NASJONALE AKTIVITETER

§ 2-1 KONKURRANSESESONG
En konkurransesesong omfatter perioden fra og med 1. august til og med 31. juli.

§ 2-2 RETT TIL Å ORGANISERE KONKURRANSER OG AKTIVITETER
1. Rett til å organisere konkurranser i Norge tilfaller NAIF og dens medlemsklubber og
tilknyttede organisasjoner.
2. Seksjonsledelsen skal godkjenne alle konkurranser i Norge i cheerleading og
cheerdance.
3. Seksjonsledelsen kan sanksjonere (i betydning godkjenne) leire (camp) organisert av
sine medlemsklubber. Seksjonsledelsen kan likeledes velge å ikke sanksjonere leire,
og utøvere som deltar på slike leire vil da ikke være dekket av lisens og dens
skadeforsikring på disse leirene.

§ 2-3 KONTAKTPERSONER
1. Alle medlemsklubber plikter til en hver tid å ha følgende kontaktpersoner:
a. Leder, ansvarlig for administrativ kontakt med forbundet
b. Lisensansvarlig, ansvarlig for administrasjon av klubbens lisenser. Dette kan
være samme person
c. Økonomiansvarlig eller kontaktperson med adresse for fakturaer som sendes
til klubben
2. Klubbene plikter å oppgi og ved endringer oppdatere telefon og e-post til disse. Dette
gjøres per e-post til seksjonsledelsen og NAIFs administrasjon, samt at det til enhver
tid skal være oppdatert i NIFs systemer (KlubbenOnline/SportsAdmin). Også
klubbens kontonummer skal være oppdatert i NIFs systemer.

§ 2-4 DRAKTER
1. Junior og peewee kan ikke ha magetopper, men skal ha heldekkende overdeler.
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2. Drakter kan ikke ha reklame for sponsorer som er større enn et kredittkort, og slik
reklame skal plasseres nederst på overdelen.

§ 2-5 RETT TIL Å DELTA I OFFISIELLE KONKURRANSER
Kun lag som tilhører medlemsklubber (definisjon §1-2.3), kan delta i offisielle
konkurranser. Lisens skal være betalt for alle utøvere på laget, jfr. § 5-2-1.

§ 2-6 KLASSER OG ALDERSINNDELINGER
Dette følger av det Konkurransereglement som til enhver tid er gjeldende. Det er
egne regler for alder på utøvere i konkurranser i Norge. Disse er publisert i
dokumentet «Norske tilpasninger» som er et vedlegg til konkurransereglene.
Endringer i «Norske tilpasninger» vil formidles til klubbene, og den til enhver tid
gyldige versjon skal ligge på forbundets websider sammen med konkurransereglene.
Det gis en generell dispensasjon for aldersreglene for konkurranser i høstsesongen,
dvs. fra 1/9 til 31/12. Utøvere kan på høsten delta i klasser ett trinn over det alderen
tilsier. Dette fordi lagene settes sammen fra høsten start, og vil konkurrere sammen
helt frem til sesongslutt. Det gis ingen dispensasjoner på aldersregler for
vinter/vårsesong, dvs. fra 1/1 – 31/7.
Dersom det i konkurranser i Norge er færre enn 3 lag påmeldt i en klasse, skal denne
klassen slås sammen med tilsvarende klasse på samme alderstrinn.
Unntak: Kvalifiseringskonkurranser til NM. Her kan seksjon cheerleading og
cheerdance vurdere å ikke slå sammen klasser.
Som kvalifisering til EM, for de to beste lagene i NM i de klassene der seksjon
cheerleading og cheerdance har bestemt at norske lag skal delta; så vil resultatene i
de klassene som er slått sammen telle hver for seg.

§ 2-7 DELTAGELSE I NM
1. Akkreditering av deltagere
I NM i cheerleading og cheerdance skal samtlige utøvere og trenere fremvise pass
for å kunne delta i konkurransen. Det gis ingen dispensasjoner fra dette kravet.
Utøvere uten pass, vil bli nektet å delta i NM. Passet kan være utgått på dato, men
personen skal være gjenkjennelig på bildet.
2. Utøvere uten norsk pass, skal fremvise bostedsbevis, jf. § 7-1. Utøvere uten gyldig
bostedsbevis vil bli nektet deltagelse i NM.
3. Betalt kontingent
Kun medlemsklubber som har betalt kontingentene til NAIF og seksjonen kan delta i
NM. Klubber med utestående kontingent vil bli nektet deltagelse.
4. Betalt konkurranseavgift.
Klubber som ikke har betalt konkurranseavgiftene før NM, vil bli nektet deltagelse i
NM.
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§ 2-8 KVALIFISERING TIL NM
1. I kategoriene Junior Intermediate og Senior Elite avholdes det kvalifiseringskonkurranser hvor de 10 beste lagene kvalifiserer seg til NM. Det det ingen
begrensninger i antall lag en klubb kan stille med i disse kategoriene under NM,
dersom de er kvalifisert. I kategoriene Group Stunt (både junior og senior) og Partner
Stunt avholdes det en kvalifiseringscup hvor de 8 beste lagene kvalifiserer seg til
NM. Det det ingen begrensninger i antall lag en klubb kan stille med under NM i disse
kategoriene dersom de er kvalifisert. Dersom et lag ikke har stilt i ovennevnte
kategorier i kvalifiseringskonkurransene kan de ikke delta i NM.
2. I kategoriene Senior Premier og Junior Elite arrangeres det ingen kvalifisering og
hver klubb kan stille med inntil 2 lag i disse kategoriene under NM.

§ 2-9 TERMINLISTE
Seksjonsledelsen utarbeider terminliste for hver sesong, og fastsetter dato og sted
for Norgesmesterskap. Terminlisten følger konkurransesesongen.
Seksjonsledelsen inviterer medlemsklubbene til å søke om å få arrangere andre
konkurranser, og fastlegger tidspunkt for disse.
Det skal arrangeres Norwegian Open, Summer Open og Peewee Star Open hvert år.

§ 2-10 FRI ADGANG
Ved offisielle konkurranser (inkludert NM), har medlemmer av NAIFs forbundsstyre,
seksjonsledelsen, øvrige seksjonsledelser i NAIF samt forbundets administrativt
ansatte gratis adgang.
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KAPITTEL 3 - REGLER FOR ARRANGEMENT

§ 3-1 KONKURRANSER
Til seksjonens offisielle konkurranser hører NM og andre konkurranser som er
tilordnet eller sanksjonert av seksjonsledelsen.
På disse konkurransene skal konkurransereglene, slik de er fastsatt av seksjonen,
følges.
Forbundet kan overlate arrangementet av de nasjonale konkurransene til en
medlemsklubb. Det skal gjennomføres en søknadsprosess der samtlige
medlemsklubber i Norge kan søke om arrangementsansvar.
Klubber som på eget initiativ ønsker å arrangere konkurranser, som ikke står på
terminlisten, skal også søke seksjonsledelsen om arrangøransvar. Tidspunktet for
konkurransen skal avpasses gjeldende terminliste og godkjennes.

§ 3-2 SØKNADER OM ARRANGØRANSVAR FOR KONKURRANSER
Seksjonsledelsen skal sende ut invitasjon til å søke om arrangementsansvar for
nasjonale konkurranser på høsten året før.
Seksjonen bestemmer i hvilke grener det skal konkurreres i de ulike konkurransene.
Medlemsklubbene søker skriftlig til seksjonsledelsen, og søknadene skal inneholde
tilstrekkelig informasjon om de nedenstående punkter til at det er mulig å vurdere
søknadene opp mot hverandre, og utpeke arrangør. I seksjonsledelsens vurdering av
de ulike søknadene og tildeling av arrangøransvar vil det bli lagt vekt på at flest mulig
klubber skal få anledning til å arrangere konkurranser, fordi det gir et
inntektspotensial samt at det er ønskelig at kompetanse på arrangement spres i
klubbmiljøet i cheerleading. Klubber kan gå sammen om å søke arrangøransvar.
Punkter som skal inngå i en søknad:
 Tidligere arrangementserfaring
 Antall frivillige funksjonærer som er tenkt å brukes i arrangementet, og om
klubben selv har disse blant sine medlemmer
 Dato, tid og sted for konkurransen
 Bekreftet tid på arena (skal være booket), og beskrivelse av arenaen:
o Beliggenhet
o Størrelse
o Antall disponible saler og rom
o Garderobeforhold
o Tilskuerkapasitet og beskrivelse av tribuner
o Parkeringsmuligheter
o Publikumsområder innendørs
o Kafeteriatilbud/matservering
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Bekreftelse av at konkurranserelatert utstyr og tilbehør vil bli organisert:
o Cheermatte og hvis mulig, dansematte
o Premiering til de tre beste lag i hver klasse, deltagerpremier til peewee
hvis de inviteres til oppvisning
o Musikkanlegg med musikkstyrer
o Førstehjelp
Annet:
o Område for registrering
o Resultatservice, jfr. § 3-7
o Ivaretagelse av informasjon til deltagende lag; før, under og etter
konkurransen
o Tenkt prisnivå på deltagelse, jfr. § 3-4
o Tenkt prisnivå publikum

§ 3-3 DOMMERE OG SEKRETARIAT
1.
2.
3.
4.

5.

Arrangøren har ansvar for å kontakte Dommerkomiteen for cheerleading og
cheerdance i god tid, slik at kvalifiserte dommere kan skaffes til konkurransen.
Arrangør betaler dommerhonorarer etter de til enhver tid gjeldende satser,
overnatting, reise og mat for dommerne.
Arrangøren sørger for at dommerbordet er plassert på en best mulig måte slik at
dommerne får gode arbeidsforhold.
Arrangøren sørger for at scoresheets er kopiert og deles ut til hver dommer, og at
det er blyanter/penner og kalkulatorer, samt kopi av konkurransereglene på hvert
dommerbord.
Arrangører sørger for at det er et eget rom til sekretariatet for utregning av
resultater, og at det er tilstrekkelig med mannskap til å håndtere scoresheets og
resultatutregning. Det skal brukes pc med egne utregningsark (Excel) til dette.

§ 3-4 ØKONOMI
1. Arrangør mottar ikke støtte fra forbundet til konkurranser.
2. Arrangør avtaler størrelse på startkontingent for lag og personer med
seksjonsledelsen før invitasjoner sendes ut.
3. Arrangør dekker alle utgifter i forbindelse med arrangementet, og beholder alle
inntekter med mindre annet er avtalt med forbundet.

§ 3-5 SPONSORER
Av hensyn til mulige sponsoravtaler på forbundsnivå, samt NIFs regler og
retningslinjer for sponsorer til idrett; plikter alle arrangører å informere forbundet ved
generalsekretæren i god tid, om lokale sponsoravtaler i forbindelse med
konkurranser.
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§ 3-6 AVLYSNING OG ENDRING AV TIDSPUNKT ELLER STED
Dette kan kun skje i samarbeid med seksjonsledelsen.

§ 3-7 RESULTATSERVICE
Arrangør plikter å sende fullstendig resultatliste til NAIFs forbundskontor senest
dagen etter avsluttet konkurranse. Excel-arkene som er brukt til utregning av
resultater skal likeledes sendes NAIFs forbundskontor snarest mulig etter
konkurransen.
Mailadressen er:
naif@amerikanskeidretter.no

§ 3-8 PÅMELDINGSFRISTER
Påmeldingsfrister satt av arrangør og/eller forbundet skal overholdes. For sent
innsendte påmeldinger kan avvises, eller arrangør/seksjonsledelsen kan vedta å
godkjenne dem mot ileggelse av bøter (administrative forføyninger), jf.
Sanksjonsreglement Cheerleading & Cheerdance.
Påmeldinger er bindende dersom ikke annet er skrevet i invitasjonen. Med det menes
at man ikke kan forvente å få refundert innbetalte avgifter dersom man stryker
påmeldinger.

§ 3-9 PÅMELDINGER
Det er et krav at utøver meldes på konkurranser og andre aktiviteter med det samme
navnet som vedkommende er registrert med i lisenssystemet. Klubben som melder
på har ansvaret for å sjekke dette, samt at utøver har korrekt fødselsdato. Lister som
inneholder feil, vil bli returnert.

§ 3-10 AKKREDITERING
Det skal gjennomføres akkreditering med sjekk av identitet på samtlige konkurranser
i Norge, unntatt mini/peewee-stevner. Akkrediteringen skal foregå umiddelbart før
lagene skal konkurrere, og arrangør skal sørge for tilstrekkelig antall personale til å
kunne foreta akkreditering sammen med sjekk av piercing/smykker osv.
Gyldig legitimasjon er:
NM: Kun pass
Øvrige konkurranser: Pass, førerkort, bankkort – legitimasjon med bilde og
fødselsdato. Med mindre annet er angitt i invitasjonen til konkurransen.
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Pass som er utgått på dato er gyldig legitimasjon. Personen skal kunne være
gjenkjennelig på bildet i passet.
For utenlandske deltagere gjelder bestemmelsene i Reglementets kapittel 7.

§ 3-11 OPPRYKK
Lag som blir nummer 1 og 2 i NM i klassene:
Senior Elite – All Girl og Coed
Junior Intermediate – All Girl og Coed
skal det påfølgende året konkurrere i klassen over. Dvs. Premier for senior og Elite
for junior. Dette gjelder dersom laget stiller i NM det påfølgende år i samme kategori
(All Girl eller Coed.) Regelen gjelder fra sesongstart på høsten samme år.
Det kan søkes om dispensasjon til seksjonsledelsen. Mail:
cheer@amerikanskeidretter.no
Lag som plasserer seg nederst på resultatlisten i Elite for junior og Premier for senior,
rykker ikke ned en klasse. Det kan søkes om dispensasjon til seksjonsledelsen i
særskilte tilfeller.

§ 3-12 MEDIA
Direkte overføring i radio, TV eller Internett, skal avtales med forbundet ved
generalsekretæren.
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KAPITTEL 4 - INTERNASJONALE KONKURRANSER

§ 4-1 DELTAGELSE
Medlemsklubber står fritt i å delta i internasjonale konkurranser, så fremt det skjer
som klubblag og med klubbens drakter.
Forbundet støtter, som generelt prinsipp, ikke klubbene økonomisk når det gjelder
deltagelse i internasjonale konkurranser.

§ 4-2 EM
De to beste lagene i de øverste kategoriene i NM, er kvalifisert til å delta som
klubblag i EM. ECUs regelverk, for hvilke kategorier Norge kan delta i, gjelder; og det
er Junior Elite og Senior Premier i tillegg til Partner Stunt, Group Stunt, Cheerdance
Pom og Cheerdance Hip Hop. Dersom et av de to kvalifiserte lagene velger å ikke
delta i EM, kan plassen gis til neste lag på listen. Det er opp til seksjonsledelsen å
bestemme om dette skal gjøres, og hvor langt ned på resultatlisten man skal gå i
slike tilfeller. I kategoriene Partner Stunt og Group Stunt er det parets/gruppens
utøvere (med eventuelle reserver) som er kvalifisert. Dersom disse ikke har
muligheten til å delta må plassen gis til neste par/gruppe på listen.

§ 4-3 LANDSLAG
1. Utøvere som deltar på landslag i cheerleading og cheerdance skal inngå
landslagskontrakt med NAIF. For utøvere under 18 år skal også foresatte signere
landslagskontrakten. Forbundet kan ved brudd på landslagskontrakten ilegge
utøveren administrative forføyninger i henhold til vilkårene i kontrakten.
2. Medlemsklubbene kan ikke nekte sine utøvere å delta på landslag i cheerleading
eller cheerdance.
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KAPITTEL 5 – LISENS OG FORSIKRING

§ 5-1 FORSIKRING
NAIF har ansvaret for at det er tegnet en kollektiv skadeforsikring for de som er
lisensierte.

§ 5-2 LISENSER
1. Lisens skal løses før en utøver tillates å delta i en offisiell konkurranse, treningsleir
eller annen aktivitet. Lisens kan bare løses av utøvere i NAIFs medlemsklubber.
Lisensen skal være betalt innen den fristen som seksjonen setter for gjeldende
aktivitet. Fristen kan i mange tilfeller være identisk med fristen for påmelding til
aktiviteten. Seksjonsledelsen kan vurdere å ilegge sanksjoner i tilfeller med for sent
betalte, eller ikke betalte, lisenser; og/eller nekte deltagelse.
2. Lisensen er personlig og bundet til den individuelle personen.
En lisens er gyldig fra og med registreringsdato og ut inneværende år. En utøver som
skifter klubb i løpet av et kalenderår, skal ikke løse ny lisens.
3. Lisensbeløpet er den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av seksjonen.
4. Lag som har benyttet en eller flere utøver(e) uten gyldig betalt lisens i konkurranse
kan ilegges en straff iht. Sanksjonsreglementet, eller fratas plasseringen i den
konkurransen.
5. Klubbene plikter å holde kontroll med hvilke utøvere som til enhver tid har betalt sine
lisenser i egen klubb, og purre på utestående betalinger.
6. Klubber skal, i tilfeller med nye medlemmer, først sjekke om utøveren finnes i
lisensregisteret under en annen klubb. Dersom utøveren allerede er registrert med
lisens, skal vedkommende ikke registreres med lisens på nytt, men kun registreres
som medlem i ny klubb.

§ 5-3 BARN
Barn som er 12 år eller yngre er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.
Seksjonen kan vedta å innføre lisens for barn.
Deltagere i mini/peewee-aktiviteter trenger ikke løse lisens. De som deltar på
dispensasjon for alder på juniorlag høsten før de fyller 13 år, skal løse lisens før de
kan delta i konkurranser.
Eksempel: En utøver som er 12 år, men fyller 13 påfølgende år - og deltar med
juniorlag i Norwegian Open, skal løse lisens.
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KAPITTEL 6 – KLUBBTILHØRIGHET

§ 6-1 KLUBBTILHØRIGHET
1. En utøver som er lisensiert for en klubb, får ikke delta med noen annen klubb i løpet
av konkurransesesongen i forbundets offisielle konkurranser med mindre reglene i
Kapittel 8 om overgangsbestemmelser følges.
2. Klubbtilhørighet gjelder til og med neste konkurransesesong.
3. Om et lag i en klubb trekker seg fra en offisiell konkurranse, gjelder fortsatt
overgangsreglene i Kap. 8 om overgangsbestemmelser.

§ 6-2 DELTAKELSE I KONKURRANSER
En person anses som å ha deltatt i en offisiell konkurranse, når personen er ført opp
på deltakerlisten for klubben, og var til stede på konkurransen.

§ 6-3 RETT TIL Å DELTA PÅ ANDRE LAG I SAMME KLUBB
Mulighet for å delta på flere lag innen samme klubb, begrenses av disse to
bestemmelsene:
1. Aldersbestemmelser. En utøver kan ikke delta som junior for ett lag og senior for
ett annet lag, i samme konkurranse, jfr. Konkurransereglene.
2. Lagene må være på samme konkurransenivå. Man kan ikke delta både for et
Level 6 og et Level 5-lag i samme klubb, eller for et Level 5 og et Intermediate-lag.
Man kan altså delta på et All Female Level 6 og et Coed Level 6 i samme klubb, men
ikke på et All Female Level 6 og et All Female eller Coed Level 5 (eller motsatt).
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KAPITTEL 7 - UTENLANDSKE UTØVERE

§ 7-1 UTENLANDSKE UTØVERES DELTAKELSE
1. Definisjon: Som utenlandsk utøver regnes alle som ikke er norsk statsborger. En
utøver med dobbelt statsborgerskap, hvorav det ene er norsk, regnes som norsk.
2. Det er ingen begrensninger på hvor mange utenlandske utøvere et lag kan bruke i
konkurranse.
3. Utenlandske utøvere skal fremvise Bostedsbevis utstedt av Folkeregisteret i sin
hjemkommune, på minimum 6 måneders sammenhengende botid i Norge før, og
frem til, aktuell konkurranse.

KAPITTEL 8 - OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 8-1 ALLMENNE BESTEMMELSER
1. En utøver kan bare være medlem i en klubb av gangen, og man er først medlem i en
klubb når man har betalt medlemskapet. Man står etter dette i klubben til man melder
seg ut skriftlig. Hvis man ønsker å bytte klubb er det viktig å vite at selv om man
slutter å betale medlemskapet til gammel klubb, så er man fortsatt medlem i 2 år,
hvis man ikke melder seg ut skriftlig.
2. Utøvere har rett til å gjennomføre en overgang til en annen klubb, med mindre
moderklubben har saklig grunn for å nekte en overgang. Som saklig grunn er
manglende betaling av utestående fordringer til moderklubben. Det er både utøvers
og klubbs felles ansvar at prosessen med overgangsskjema startes og fullføres.
3. Man kan ikke stille i konkurranser for andre klubber enn den man er medlem av (eks.
stiller man til NM for en klubb så kan man ikke stille til EM for en annen klubb samme
år).
4. For at en overgang skal kunne skje slik at utøveren skal kunne få delta for den nye
klubben skal overgangspapirer fylles ut i henhold til seksjonens retningslinjer og
oversendes forbundskontoret innen utløpet av den lovlige overgangsperioden.
Skjemaet for overgang er først gyldig når det er signert av samtlige parter; utøver,
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dennes foresatte dersom utøver er under 18 år, tidligere klubb, ny klubb og
forbundet.
Forutsetning for at man kan bytte klubb, er at man har oppfylt forpliktelsene til
tidligere klubb(er), jf. NIFs lov § 10-4. Merk at bestemmelsen sier at man må ha gjort
opp sine forpliktelser til tidligere klubber samt andre organisasjonsledd i NIF,
herunder forpliktelser til NAIF.
5. Utøvere under 12 år (mini og peewee) trenger ikke fylle ut overgangsskjema. Ny
klubb må imidlertid forsikre seg om at utøver har gjort opp for seg i tidligere klubb, jfr.
NIFs lov § 10-4.
6. Krav om overgang med godkjent skjema gjelder dersom man har konkurrert for
gammel klubb i sesongen som er forut for den sesongen man ønsker overgang i.
Unntak kan innvilges dersom man har meldt seg ut skriftlig fra gammel klubb, og
DERETTER i en lengre periode ikke har vært aktiv.

§ 8-2 OVERGANGSPERIODE
Cheerleading:

Ett overgangsvindu - 1. august til midnatt 30. september.

Cheerdance:

To overgangsvinduer - 1. august til midnatt 30. september og 1. januar
til midnatt 31. januar.

§ 8-3 INTERNASJONALE OVERGANGER
Reglene om overgang og melding av overgang gjelder i Norge, og mellom norske
klubber.
De internasjonale forbundene ECU og ICU har p.t. ikke egne regler for internasjonale
overganger.

§ 8-4 SÆRSKILTE TILFELLER
I særskilte tilfeller kan det være mulig å søke dispensasjon for bytte av klubb utover
dette. Hvert tilfelle vil bli behandlet individuelt av seksjonsledelsen og det er ikke gitt at
dispensasjon vil bli godkjent. Skriftlig søknad må sendes seksjonsledelsen på
cheer@amerikanskeidretter.no
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KAPITTEL 9 - TVISTER

§ 9-1 NAIFS OG SEKSJONENS KOMPETANSE
Seksjon cheerleading og cheerdance og/eller NAIF kan opptre som konfliktløser i
tvister mellom enkeltpersoner og/eller klubber. Norges Idrettsforbunds lov § 2-17 om
selvdømme og § 2-18 om idrettens voldgift kommer til anvendelse.

KAPITTEL 10 - PROTESTER

§ 10-1 OVERTREDELSER AV REGLEMENTET
Overtredelser av reglementet behandles etter retningslinjer i NIFs lover, § 11 og
seksjonens sanksjonsreglement.

_________________
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