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OPPDATERTE REGLER FOR YOUTH KATEGORIEN FOR PERFORMANCE CHEER 

Etter tilbakemeldinger fra klubber og diskusjon om Youth kategorien på årets klubbledersamling, har 
vi valgt å spesifisere reglene for Youth kategorien. Spesifiseringen for cheerleading ble sendt ut for 
noen uker siden. Det er ulike behov og ønsker fra klubbene som driver med cheerleading og 
klubbene som driver med Pom og Hip Hop, og det blir derfor også noen ulikheter i reglene. Etter 
dialog med danseklubbene har seksjonsledelsen nå kommet frem til spesifisering av reglene for 
Youth i Performance Cheer Pom og Hip Hop.  

SPESIFISERING AV ALDERSREGLER FOR KATEGORIEN YOUTH POM & HIP HOP 

For Youth kategoriene i Pom og Hip Hop vil aldersreglene beholdes slik de er og følge de 
internasjonale reglene. Dette gjelder både inneværende sesong og de kommende sesongene. Det vil 
si at de yngste utøverne i Youth vil fortsette å være omfattet av de norske 
barneidrettsbestemmelsene. Youth Pom og Hip Hop vil ikke være en del av NM, og vil heller ikke 
kvalifiseres til EM, grunnet barneidrettsbestemmelsene.  

Alle youth kategorier vil bli tilbudt som en åpen konkurranse under NM-helgen i mars 2023.  

Det er også mulig å delta på åpne konkurranser i Norden for Youth-lagene, dersom man ønsker å 
reise utenlands. Ifølge NIFs barneidrettsbestemmelser kan barn, fra det året de fyller 11 år, delta i 
åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen. 

Aldersinndelingen for Youth Pom og Hip Hop vil se slik ut de neste to sesongene: 

Aldersgruppe 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, 
Pom og Hip Hop 

12 – 15 år 2009 – 2012 2010 – 2013  

Seksjonsreglementet på NAIF sin nettside vil bli oppdatert med de nye spesifiseringene. 
Reglementet vil da sendes ut til alle klubber. 

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