VIKTIG INFORMASJON OM NYE ALDERSREGLER FOR JUNIOR OG INNFØRING
AV YOUTH-KATEGORIEN FOR SESONGEN 2022/2023
Under årsmøtet til ECU (European Cheer Union) som ble avholdt i starten av juli, ble det bestemt at
ECU nå innfører nye aldersinndelinger for Junior og Youth, på lik linje som ICU gjorde for noen år
siden. Endringen skjer som et ledd i profesjonaliseringen av idretten vår, samt for å sikre en tryggere
og likere progresjonsstige internasjonalt, spesielt for våre yngre utøvere i barne- og ungdomsalder.
Den største endringen er at Junior nå blir for eldre utøvere, mens den nye Youth kategorien favner
de yngre ungdommene. Dette skaper en mer hensiktsmessig overgang og progresjon mellom barn
og ungdom, og videre til voksenidretten.
Den nye aldersinndelingen for ECU ser nå slik ut for den kommende sesongen og vil være gjeldende
for både EM & VM 2023:
•
•
•

Senior: 16 år og eldre (utøvere født i 2007 og tidligere). Level 6 Premier er høyeste level.
Junior: 15-18 år (utøvere født 2004-2008). Level 5 Elite er høyeste level.
Youth: 12-14 år (utøvere født 2008-2011). Level 4 Advanced er høyeste level.

NYE OG TILPASSEDE ALDERSREGLER FOR NORSKE KONKURRANSER
NAIF seksjon cheer kom ut med norske aldersregler for den kommende sesongen i et oppdatert
seksjonsreglement før sommeren. Dette var før vi visste at ECU ville komme med de nye endringene.
For oss er det viktig at vi som forbund og våre medlemsklubber følger reglene som er satt av
ECU/ICU, for å kunne ha muligheten til å konkurrere internasjonalt. Deltakelse i både EM, VM og
andre internasjonale konkurranser er vesentlig for utviklingen av idretten vår både nasjonalt, og
også for den videre utviklingen av cheer som idrett internasjonalt. I tillegg har over halvparten av
landene i Europa allerede gått over til de nye aldersreglene. Vi ser oss derfor nå nødt til å komme
med en endring i våre aldersregler for sesongen 2022/2023.
Vi er klar over at endringen kommer veldig brått på og kort tid før klubbene har sesongstart. Vi har
brukt tid på å finne en god løsning som kan gi klubbene tid til å stille seg om, samt unngå
ekskludering og hindre frafall av de yngre utøverne. Vi har derfor valgt å tilpasse våre kategorier og
aldersregler for Junior og Youth til en mer gradvis overgang til de nye reglene, med en plan om å
være helt likestilt med ECU sine regler i løpet av de neste to årene. Som en følge av denne
«overgangsperioden», vil Junior-kategorien ha et veldig stort aldersspenn den kommende sesongen.
Det er opp til klubbene hvordan man ønsker å dele inn sine lag for den kommende sesongen, og
tilpasningen vi har satt opp gjør det mulig å kjøre laginndelingen sin som først planlagt dersom det er
ønskelig eller nødvendig for klubben.

1

Aldersreglene gjelder for både Cheerleading og Performance Cheer; Pom & Hip Hop.
Den nye aldersinndelingen for NAIF sine offisielle konkurranser for sesongen 22/23:
Aldersgruppe

Alder

Fødselsdato for konkurranser i
sesongen 2022/2023:

Merknad

Senior,

16 år og eldre

2007 og eldre

Likt som før.

12 år og eldre

2011 og eldre

Likt som før.

13-18 år

2004 – 2010

NY
ALDERSINNDELING!

12-14 år

2008 – 2011

NY KATEGORI!

10-12 år

2011 – 2013

Likt som før.

7-9 år

2014 – 2016

Likt som før.

Level 3, 5, 6
Åpen klasse,
Level 3
Junior,
Level 2, 3, 4, 5
Youth,
Level 2, 3, 4
PeeWee,
Level 2
Mini,
Level 1

KVALIFISERING TIL EM FOR JUNIOR LEVEL 5
Junior Level 5 har fortsatt muligheten til å kvalifisere seg til EM slik som tidligere, MEN: Utøvere som
er født i 2010 og 2009 er for unge til å konkurrere i Junior kategorien på EM 2023. Vi anbefaler
derfor at lag og klubber som har ambisjoner om å kvalifisere seg til EM for Junior tar dette i
betraktning når de tar ut lag for den kommende sesongen og er tydelige i sin kommunikasjon ut til
sine medlemmer om dette.
Eksempel: Dersom et Junior Level 5 lag har utøvere født i 2009 og/eller 2010 og kvalifiserer seg til
EM, vil man være nødt til å enten erstatte disse utøverne med eldre utøvere (født 2004-2008) for å
konkurrere i EM, eller stille med færre utøvere i EM.
OPPDATERING AV SEKSJONSREGLEMENT
Den nye aldersinndelingen medfører enkelte endringer i seksjonsreglementet. En fullstendig
oppdatering av seksjonsreglementet vil komme i august.

Vi ber om at utøvere/trenere/foresatte som har spørsmål til de nye aldersreglene, tar dette med
leder i sin egen klubb. Slik kan klubben samle opp eventuelle spørsmål og ta dette videre med NAIF.
Klubben kan ta kontakt med seksjonen på mail cheer@naifcheer.no.
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