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NAIF VIRTUAL SHOWCASE 2021 
Vi inviterer klubbene i Cheer-Norge til sesongens digitale showcase! 

Her får lagene mulighet til å vise hva de har trent på denne sesongen. Vi kjører i gang allerede i juni 
og showcasen er åpen for alle lag/nivåer. Det vil være et eget dommerpanel som kommer med 

tilbakemeldinger til alle lag.  

 

KATEGORIER 

Kategoriene settes ikke opp som normalt, lag meldes i stedet på i aldersklasser og lagstørrelse (fullt lag, eller GS/PS). 
Vi forventer at lagene stiller i passende kategori i forhold til sitt nivå.  
 

Mini/Pee Wee (Cheerleading og Performance Cheer): 

- Trenger ikke full rutine, men minimum 1 minutt (maks 2,15 minutter). 
- Må holde seg til lovlig level for sin aldersgruppe, eks: Mini kan ikke gjøre level 2-elementer. 
- Lag kan være blandet Mini/Pee Wee, men Mini-utøvere må holde seg til level 1. 

Lagrutiner Junior og Senior (Cheerleading): 

- Trenger ikke full rutine, men minimum 1 minutt (maks 2,15 minutter). 
- Kan ha maks 28 utøvere (minimum 10 utøvere). 
- Ingen rangering, men får tilbakemeldinger fra dommerne. 
- Må holde seg til lovlig level for sin aldersgruppe, eks: Juniorer kan ikke gjøre level 6-elementer. 
- Vi anbefaler at man stiller med klubbens ordinære lag, men man kan blande lag på tvers av alder slik at alle 

utøvere kan delta.  
- Det er viktig å holde seg til trygt nivå for aldersgruppen – tenk kreativitet fremfor vanskelighetsgrad. 

Junior og Senior Group Stunt og Partner Stunt: 

- Må være 1 minutt (som vanlig). 
- Maks 5 utøvere i GS, maks 2 utøvere + spotter i PS. 
- Ingen rangering, men får tilbakemeldinger fra dommerne. 
- Må holde seg til lovlig level for sin aldersgruppe, eks: Juniorer kan ikke gjøre level 6-elementer. 
- Vi anbefaler at man stiller med klubbens ordinære lag, men man kan blande lag på tvers av alder slik at alle 

utøvere kan delta.  
- Det er viktig å holde seg til trygt nivå for aldersgruppen – tenk kreativitet fremfor vanskelighetsgrad. 
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PÅMELDING 

Hver klubb må fylle ut et påmeldingsskjema samlet for sine lag og sende inn til cheer@naifcheer.no innen 11.juni så 
vi får en oversikt over antall videoer vi kan forvente. Påmeldingsskjemaet er sendt til klubbene sammen med dette 
informasjonsskrivet.  

Det må være én video per rutine. Videoene lastes opp klubbvis via Dropbox. Følg instruksen som dukker opp når du 
trykker på lenken: https://www.dropbox.com/request/x6lYMyy5J7eENivOyaD9  

VIKTIG! Merk videoen med kategori_klubb_lagnavn, for eksempel: Sr lag_Fjorden IL Sharks_Fighting Sharks 

Innsending av videoer må skje innen 18.juni kl.14! Videoer som sendes inn etter denne fristen vil ikke bli bedømt. 
Det er heller ikke mulig å sende inn en video som skal erstatte en annen, så når en video er sendt inn er det den som 
vil bedømmes.  
 

HVORDAN FOREGÅR DØMMINGEN? 

Det vil være et eget dommerpanel med dommere som vil se gjennom alle videoene og komme med 
tilbakemeldinger. Gjennomgangen vil starte etter siste frist for innsending av videoer og dommerne vil spesielt se på 
sikkerhet og kreativitet i rutinene. Klubbene vil få tilsendt tilbakemeldinger for sine lag i etterkant.  

Videoene blir lagt ut på NAIF Cheer sin YouTube-kanal uten originalmusikk grunnet musikkrettigheter. 
 

KONKURRANSEREGLER 

Konkurransen følger ECU Rulebook for hvert level. Videoen må være et helt opptak, og kan ikke klippes og redigeres. 
Rutinen må filmes rett forfra og man skal kunne se hele gruppa hele tiden. Tenk også over hva slags bakgrunn dere 
velger å ha, helst en ren bakgrunn uten mye rot i bildet. 

Minner om at også regler for safety gjelder i denne konkurransen, slik som smykker, piercinger etc., samt drakter.  

Alle klubber må ha betalt kontingent for å kunne melde på lag. Alle deltakere må ha løst lisens for å kunne delta. 

 

 

Ved spørsmål rundt konseptet eller problemer med opplastning av video,  
ta kontakt på e-post: cheer@naifcheer.no 
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