
 

 

ARRANGERING AV CAMP – RETNINGSLINJER 

NAIF seksjon cheer har vedtatt noen retningslinjer for arrangering av åpne camper.  

- NAIF ønsker at aktiviteter for våre medlemmer holder høyt nivå og er godt planlagt.  

- NAIF ønsker å ha en oversikt over aktiviteter slik at vi kan anbefale dette til våre 

medlemmer, samt sørge for at arrangementer samsvarer med terminlisten.  

- NAIF ønsker å gjøre det enklere for klubbene å arrangere gode camper. Ved hjelp av 

retningslinjer og sjekkliste vil klubbene enklere vite hva som kreves for å lage et godt 

og sikkert arrangement.  

- NAIF ønsker å støtte klubber som vil arrangere camper. Godkjente 

camper vil bli sendt ut til alle medlemsklubber via epost og facebook.  

 

Søknadsskjema finner du her: 

http://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/2017/10/S%C3%98KNAD-OM-

ARRANGEMENT-TRENINGSCAMP.docx  

 

▪ Retningslinjene gjelder camper som åpnes for påmelding utover egen klubb. Det 

trengs ikke godkjenning for interne camper. 

 

▪ Arrangør skal søke NAIF om å arrangere camp senest fire uker før campen skal finne 

sted. Søknad sendes via vedlagt skjema.  

 

▪ Tid, sted, nivå og antall plasser skal være redegjort for. Det skal også være klart om 

campen krever et minimum deltagere påmeldt for at campen gjennomføres. 

Klubbene må forholde seg til NAIFs terminliste før dato bestemmes.  

 

▪ Det er ikke tillatt å arrangere åpne camper i ukene før uttak (august). Camper som 

arrangeres på dette tidspunktet kan kun være åpne for klubbens egne utøvere og 

utøvere som er nye i sporten. Dette for å unngå problematikken rundt klubbytte.  

 

▪ Prisen skal være overkommelig og deltageren skal føle de får mye for pengene. Det 

må foreligge et budsjett som ved forespørsel kan legges frem for NAIF.  
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▪ Hovedtrener skal være utnevnt. Hvis campen tilbyr flere aldersgrupper og nivåer bør 

hver gruppe ha minst en trener med hovedansvar.  

 

▪ Campen må ha nok kvalifiserte trenere for å kunne gjennomføres.  Krav til antall 

trenere er følgende:  

Mini og pee wee – en trener per åttende utøver 

Junior og senior – en trener per tolvte utøver 

Samtlige trenere skal være på plass senest en uke før campen.  

 

▪ Campen skal ha minst en ansvarlig voksen, som ikke er trener, tilstede under 

campen. Personen/personene må være fysisk tilstede under hele helgen og 

disponere førerkort og bil. Øvrig ansvar er brannsikkerhet, skader/kjøring til legevakt, 

kontakt med foresatte og lignende.  

 

▪ Førstehjelp og/eller sikkerhetstiltak må være redegjort for. Trenerne bør ha 

kunnskap om grunnleggende førstehjelp. Trenere og voksen ansvarlig skal ta seg av 

utøverne ved skade.  

 

▪ Det må redegjøres for om det er mulig med avmelding og hvor mye av beløpet som 

refunderes. NAIF anbefaler en frist der man kan melde seg av mot full kompensasjon.  

 

▪ Camper skal ikke arrangeres for å forsøke å rekruttere aktive utøvere fra andre 

klubber. Campen skal være så nøytral som mulig når det gjelder klubbtilhørighet og 

det skal ikke under noen omstendighet forekomme forsøk på rekruttering.  

 

▪ Campen skal forholde seg til Fair Play og retningslinjer til NAIFs kampanje iCheerFair. 

 

 

 

 


