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ARRANGEMENTSINFORMASJON
Disse arrangementsreglene er utarbeidet i henhold til idrettens bestemmelser om barneidrett og
barnerettigheter. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å
redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de
samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.
Konkurranser for de aller yngste skal først og fremst fremme vennskap og idrettsglede, oppmuntre
og motivere til videre satsing på vår idrett – og samtidig ivareta sikkerheten til hver utøver.
Arrangementsreglene er uavhengig av de faste konkurransereglene i ECU Competition Rulebook.
Konkurransereglene er publisert på forbundets nettsider.
Det er ikke anledning til å fravike arrangementsreglene.

KONKURRANSER
Medlemsklubber i forbundet (NAIF) kan arrangere MPW (Mini/Peewee) konkurranser for de aller
yngste, i samarbeid med seksjon cheer. Interne aktiviteter i egen klubb trenger ikke avklares med
seksjonen.
Reglene om barneidrett definerer i hvilken grad barn kan reise for å delta i arrangementer. Barn 6-9
år (Mini) kan delta i lokale arrangementer. Barn 10-12 år (Peewee) kan delta i regionale
arrangementer. Våre medlemsklubber ligger spredt, og følgende bestemmelser gjelder i NAIF:
•
•

Med lokale konkurranser menes inntil 2 timers kjørevei til arrangementssted.
Med regionale konkurranser menes eget fylke og nabofylker.

I tillegg til MPW konkurranser tilbyr forbundet et konsept (Trollcheer) basert på trenerutvikling og
aktivitet for Mini- og Peewee-utøvere lokalt i egen klubb. Les mer om Trollcheer i eget dokument.

ØKONOMI
Alle kostnader i forbindelse med arrangementer dekkes av arrangørklubb. Dette gjelder også
premiering og dommerkostnader, inkl. deres reise og opphold. Forbundet utbetaler ingen støtte til
arrangementer. Disse skal være selvfinansierende, eventuelt gi overskudd til arrangørklubb.
Forbundet krever ingen avgifter av arrangørklubb, men skal konsulteres når det gjelder størrelse på
deltageravgifter.
Arrangørklubb står fritt i å hente inn egne sponsorer til sitt arrangement, men dersom sponsorlogoer
og lignende skal brukes sammen med forbundets navn/logo, må avtale med forbundet innhentes.
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ALDERSREGLER
Mini (følger ECU Level 1 Novice) 6-9 år
Peewee (følger ECU Level 2 Intermediate) 10-12 år
Det året de fyller 13 år er de juniorer og kan ikke delta på Peewee-stevner. Det gis ingen
dispensasjon for utøvere som er fylt 13 år.
Dispensasjon kan søkes for at utøvere i Peewee-klassen kan delta med sitt Mini-lag, dersom det er
klubber med samlet sett få utøvere, og som ellers ikke ville kunne stilt lag. Det vil også kunne søkes
dispensasjon for Mini til å delta på Peewee-lag, men de må da stille i drakter som skiller seg ut og
ikke utføre Peewee-elementer (L2). Søknad om dispensasjon sendes til seksjonsledelsen for cheer
(mail: leder@naifcheer.no ) senest to uker før påmeldingsfristen til arrangementet.

ANTALL UTØVERE PER LAG
Minimum antall per lag er satt til 5 personer. Det anbefales 24 utøvere per lag, men maksimalt tillatt
er 30 utøvere. Trenere bes tilrettelegge koreografi for de lagene som er over 24 på matten, slik at
det er minst mulig fare for kollisjoner. Dette gjelder spesielt eventuelle turnsekvenser.

TILBAKEMELDING TIL TRENERE
På en MPW konkurranse, er alle vinnere. Det skal ikke lages resultatlister. Det vil ikke bli gitt
poeng.
Det skal ikke kåres vinnere, eller lages tabeller med poeng eller rangering.
Dommerne skal først og fremst se at lagenes rutiner er i henhold til konkurransereglene, og at det
ikke forekommer ulovlige elementer. Dersom det er ulovlige elementer, vil trener for laget få skriftlig
beskjed om dette etter stevnet. Sikkerheten for barna er det viktigste, det er derfor vi har
konkurranseregler.
Dommerne skal også skrive kommentarer til hvert enkelt lag. Det vil ikke bli brukt poeng og
scoresheets som på konkurranser for junior/senior, men et tilbakemeldingsskjema for hvert lag.
Dette skjemaet vil dommerne dele ut til trener for laget etter stevnet. Trener vil da også kunne få
muntlig tilbakemelding fra dommerne, på utførelse og teknikk.
Av dette følger at det ikke er nødvendig med sekretariat fra arrangørens side.

PREMIERING
Dersom premiering er ønskelig skal alle deltagere få helt like premier, uansett plassering.
Deltagermedaljer istedenfor premier kan være en god måte.
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Det er ikke lov å gi ekstra premiering til noen lag.
Det skal heller ikke være kåringer. Kåring er en form for rangering.
Etter en MPW konkurranse skal alle deltagerne reise hjem med følelsen av å ha gjort sitt beste. Og
ingen lag eller utøvere ble trukket frem foran andre. Mestring og idrettsglede er nøkkelord.
Hvordan premiene deles ut er opp til arrangørklubben. Det kan for eksempel gjøres ved at alle lag
samles på matten etter stevnet, og speaker eller en fra forbundet eller arrangørklubb takker for
innsatsen og gir noen rosende ord. Etterfulgt av at alle deltagere får premien sin og applaus fra
publikum.

DOMMERE
Arrangør tar kontakt med seksjonens dommerkomité så tidlig i planleggingsprosessen som mulig.
Kontakt dommerkomiteen på felles e-post: judges@naifcheer.no.
Så langt det lar seg gjøre, vil forbundet bruke trenere i klubbene, og da trenere som ikke selv har lag
som deltar i konkurransen, som dommere. En fra dommerkomiteen vil lede dommerteamet.

KLASSER
En MPW konkurranse er åpen for alle innenfor aldersgruppen. Følgende klasser skal tilbys:
•
•
•
•

Cheerleading Mini
Cheerleading Peewee
Performance Cheer Mini
Performance Cheer Peewee

Det skal ikke være spesialkategorier som groupstunt, partnerstunt. Da minste deltagerantall per lag
er 5 personer, kan lagene i praksis delta med det antallet.

LISENS OG FORSIKRING
NAIF har en aktivitetslisens som gjelder for alle Mini- og Peewee utøvere. Denne må løses for å
kunne delta på aktivitet og trening i regi av medlemsklubber i NAIF.
Lisensen inkluderer ikke en forsikring, da barn inntil fylte 13 år er dekket av NIFs
barneidrettsforsikring.
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