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OPPDATERTE REGLER FOR YOUTH KATEGORIEN 

Etter tilbakemeldinger fra klubber og diskusjon om Youth kategorien på årets klubbledersamling, har 
vi valgt å spesifisere reglene for Youth kategorien. Dette gjelder hovedsakelig fremtidige aldersregler 
og mulighet for EM-kvalifisering for Youth Level 4 Advanced. Hensikten med disse endringene og 
spesifiseringen av reglene, er for å skape mer forutsigbarhet for klubbene som deltar i Youth, samt 
tilpasse reglementet slik at vi skaper flere aktivitetsmuligheter uten at det går på bekostning av de 
norske barneidrettsbestemmelsene. 

 

SPESIFISERING AV ALDERSREGLER FOR NORSKE KONKURRANSER FOR KATEGORIEN YOUTH 

Aldersreglene for sesongen 2022-2023 beholdes slik den er, da vi er nesten halvveis inn i sesongen.  

Fra og med sesongen 2023-2024 velger vi å heve den nederste aldersgruppen i Youth Level 4 
Advanced. Det vil si at de yngste på Youth Level 4 vil fylle 13 år i løpet av NM-året og vil da ikke være 
omfattet av barneidrettsbestemmelsene. Dette åpner opp muligheten for både 
kvalifiseringskonkurranser, NM-deltakelse og EM kvalifisering.  

Aldersinndelingen for Youth vil derfor se slik ut fra og med sesongen 2023-2024: 

Aldersgrupper og 
levels  

Alder 
(basert på antall år 
utøverne fyller ila. 
NM-året) 

Fødselsdato for 
konkurranser i sesongen 
2023/2024 
(dispensasjon er inkludert) 

Fødselsdato for 
konkurranser i sesongen 
2024/2025 
(dispensasjon er inkludert) 

Youth, 
Level 2 og 3 

12 – 15 år 2009 – 2012 2010 – 2013  

Youth,  
Level 4 

13 – 15 år  2009 – 2011 2010 - 2012 
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MULIGHET FOR KVALIFISERING TIL EM 2023 FOR YOUTH LEVEL 4 ADVANCED 

Youth kategoriene vil, som tidligere informert om, ikke inngå i NM eller NCL-kvalifiseringen for 
inneværende sesong (2022-2023), men alle Youth kategorier vil bli tilbudt som en åpen konkurranse 
under NM-helgen i mars 2023.  

Seksjon Cheer har fått mange tilbakemeldinger fra klubbene som stiller i Youth Level 4 Advanced at 
de ønsker en mulighet for kvalifisering til EM 2023, da de fleste lagene har tatt ut eldre utøvere som 
ikke påvirkes av barneidrettsbestemmelsene. På bakgrunn av dette vil seksjonsledelsen åpne opp for 
å tilby kvalifisering til EM for 1. og 2.plassen av de lagene som deltar i Youth Level 4 på den åpne 
konkurransen i NM-helgen 2023.  

MERK: Youth lag som kvalifiseres til EM 2023, kan ikke ha med utøvere født i 2011 når de stiller i EM, 
da disse utøverne er omfattet av barneidrettsbestemmelsene til NIF og derfor er for unge til å delta i 
internasjonale mesterskap. Etter norske tilpasninger må derfor utøvere som stiller i Youth Level 4 på 
EM 2023, være født i 2010, 2009 og 2008.  

Utøvere født i 2011 kan likevel stille i Youth Level 4 på NM-helgen 2023, men kan da ikke være med 
å delta i EM dersom laget kvalifiserer seg.  

 

SPESIFISERING AV YOUTH KATEGORIENE FOR PERFORMANCE CHEER 

En avklaring rundt reglene for Youth i Performance Cheer Pom og Hip Hop kommer i slutten av 
november. 

 

 

 

 

Seksjonsreglementet på NAIF sin nettside vil bli oppdatert med de nye spesifiseringene så fort 
reglene for Performance Cheer er avklart. Reglementet vil da sendes ut til alle klubber.  

Ved spørsmål rundt Youth kategorien kan seksjonsledelsen kontaktes på leder@naifcheer.no.  
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