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1. Innledning, visjon og verdisett   
 

Denne sportsplanen er utarbeidet av sportslig leder, i samarbeid med styret i Haugaland 

Cheerleadingklubb. Den er utarbeidet for samtlige utøvere i klubben, både breddelagene og 

konkurranselagene i alle aldersgrupper og nivåer.  

Målsettingen for sportsplanen er at:  

● Den skal være et verktøy for å oppnå Haugaland Cheerleadingklubb overordnede visjon som er 

“Mestring og glede med Cheer i hjertet”.   

● Den skal være et levende styringsverktøy for utøvere, trenere og ledere i klubben. 

● Den skal gi retningslinjer og en oversikt over forventninger og ansvar som vi setter for de ulike 

rollene, både generelt og mer spesifikt for de ulike aldersgruppene/nivåene.  

 

Sportsplanen stiller seg bak NIF og NAIF sine grunnverdier: 

● Leken  

● Ambisiøs  

● Ærlig  

● Inkluderende  

For all aktivitet opp til 12 års alder gjelder NIF sine barneidrettsbestemmelser, se eget avsnitt. For 

ungdom skal den sportslige planen også ta hensyn til NIF sine retningslinjer for ungdomsidrett og 

visjonen: “Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og 

blir så gode som de selv vil”. 

 

2. Forankring  
 

Styret i klubben v/sportslig leder er ansvarlig for at sportsplan forankres og etterleves i lagene.   

Tiltak for etterlevelse inkluderer bl.a.:  

● Å sørge for at sportsplanen blir kjent for alle nye trenere og foreldrekontakter i klubben gjennom 

møter, digitale grupper mm.  

● At den alltid ligger oppdatert på hjemmesiden vår. 

● Å sørge for at kapittel for aktuelt aldersgruppe er tema på årlige foreldremøter.  

Sportsplanen skal være et levende dokument som skal revideres og utvikles jevnlig bl.a. gjennom innspill 

fra andre. Revidert sportsplan legges frem for styret før sesongstart og forankres hvert år. 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettens-barnerettigheter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/
http://westcoastinsanity.com/
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3. Målsetninger   
 

3.1. Sportslige målsetninger:  
 

I løpet av perioden 2022-2026 skal klubben:  

★ Være blant topp 5 i youth median, youth advanced, jr. advanced og jr. elite NM/NCL.  

★ Bli en av vestlandets beste klubber.  

★ Ha utøvere og lag på alle nivå, fra mini level 1 til junior level 5.    

  

Klubben skal til enhver tid ha et tilbud i cheerleading; for både mini, peewee, youth og junior. Dette 

innebærer også på sikt å ha:   

● Både en bredde- og elite tilbud for youth og junior i cheerleading.  

● Et inkluderende tilbud for alle utøvere i alle aldersgrupper.  

 

3.2. Forutsetninger:  
 

● Treningslokaler med tilgang til mattegulv, slik at to lag kan trene samtidig 

● Tilgang til egentrening- og turnutstyr 

● God utdanning/kursing på trenere  

● Innhente spesialkompetanse på fagområder, ved behov  

● God rekruttering  

● God økonomi  

 

4. Forventninger til:  
 

4.1. Klubben   
 

Haugaland Cheerleadingklubb skal være en åpen og demokratisk klubb, der formålet er å drive idrett organisert i 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

Klubben ønsker å tilby aktiviteter innen cheerleading. Vi skal være en inkluderende klubb for alle, med 

fokus på bredde og «alle skal med» prinsippet.   

Samtidig skal man alltid ha konkurranselag såfremt bredden er tilstede. Klubben sine konkurranselag skal 

alltid ha en høy standard. Vi skal jobbe tett sammen både fysisk og mentalt, hvor tillit og samhold er 

avgjørende for å få til våre mål.  
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Arbeidet i klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter 

skal samt stå i stil med vår visjon «Mestring og glede med cheer i hjertet».  

● Hovedtreneren er lagets leder og ansvarlig for sitt lag.  

● Sportslig leder er ansvarlig for alle trenere og lagets sportslige tilbud i henhold til sportsplan.  

● Klubbens styreleder er øverste ansvarlig for klubben som helhet.  

 

4.2. Trenere  
 

Som trener i klubben skal du bidra til:  

● Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren  

● Positive erfaringer med trening og konkurranse  

● Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap  

● Samarbeid med andre trenere, ledere og foreldre  

● Vær et godt forbilde, ikke snakker ned andre. Husk at du som trener er klubbens ansikt utad  

● Møt presis og godt forberedt til hver trening  

● Ha på deg treningstøy og vær aktiv på treningen  

● Som trener er du veileder, inspirator og motivator  

● Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine  

● Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen  

● Vis god sportsånd og respekt for andre  

● Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet og konkrete tilbakemeldinger  

● La mobiltelefonen ligge!    

● Innholdet i treningen skal være preget av:  

o En målrettet plan  

o Progresjon, variasjon og nye utfordringer  

o Effektiv organisering  

o Saklig og presis informasjon  

o Rettferdige løsninger  

 

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon med utøvere, foreldre, lagledere, sportslig leder og 

personer styret. 

 

4.3. Foreldrekontakt  
 

Som foreldrekontakt på et lag forventes det:  

● At du er foreldrenes kontaktperson innad i laget kommunisere via lagets SPOND gruppe  

● Organisere sosiale arrangementer for laget  

● Medansvar for dugnader i samarbeid med styret, og sørge for at nok frivillige stiller fra laget 

● Sette i gang betalinger via lagets SPOND gruppe, ved behov 

● Rapportere inn påmeldingslister til påmeldingsansvarlig ved konkurranser og oppvisninger  

● Sørge for at nok reiseledere er med på reiser/konkurranser  
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4.4. Utøvere  
 

Som utøver forventer klubben at du  

● Viser gode holdninger og respekterer hverandre.  

● Viser lojalitet mot klubb og trenere.  

● Hjelper hverandre og stiller opp for hverandre. 

● Følger klubbens og lagets regler.  

● Er ærlig overfor trenere og andre utøvere.  

● Bidrar til et godt samhold og inkluderer alle.  

● Stiller på treninger og konkurranser en har forpliktet seg til.  

● Viser engasjement og gode arbeidsholdninger.  

● Er stolt av din egen og lagets innsats.  

● Tar et objektivt ansvar for miljø og trivsel.  

● Viser respekt for klubbdrakta  

● Reagerer på mobbing og annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier. 

 

4.5. Foreldre/foresatte  
 

Som forelder eller foresatt forventer klubben at du:  

● Respekterer vårt arbeid. Det er frivillig å gå på i klubben men er du med, følger du våre regler.  

● Engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.  

● Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.  

● Lærer barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.  

● Tenk over hvordan du snakker om andre lag/klubber. Barn og ungdom plukker opp alt du sier. 

● Hos oss snakker vi ikke nedlatende om andre!  

● Lærer barna å tåle både medgang og motgang.  

● Motiver barna til å være positive på trening og konkurranse.  

● Viser god sportsånd og respekt for andre.  

● Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om!  

● Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

 

4.5 Andre roller 

Reiseledere: Har ansvar for reiseplanen ved reiser/konkurranser, i tillegg til å være med.  

Lagledere: Har ansvar for laget sitt på konkurransedagen, sammen med trenerne.  

Støttepersoner: Voksne som er med på reiser og konkurranser sammen med klubben.  
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5. Fair play - I Cheer Fair!  
 

Hva betyr #iCheerFair?    

1. Vi er stolte av å representere laget vår og gjør alltid vårt beste for å sette laget vår i et godt lys.  

2. Vi respekterer hverandre. Vi er fra samme klubb og alle er like viktige. Vi jobber sammen for et 

felles mål.  

3. Vi respekterer våre konkurrenter. Vi forstår at våre konkurrenter jobber hardt for å nå sine mål. 

Vi behandler våre konkurrenter som vi selv ønsker å bli behandlet. Vi ønsker hverandre lykke til 

og heier på hverandre.  

4. Vi respekterer regler og retningslinjer satt av klubb, forbund og arrangører.  

5. Vi respekterer trenere, arrangører og andre frivillige. Vi forstår at det ligger mange timer med 

frivillig arbeid bak sporten vår og setter pris på alle som gir av sin tid for at vi kan få drive med 

sporten vi elsker.  

6. Vi er ydmyke når vi vinner og høflige når det ikke går som ønsket. Vi sparer frustrasjon til etter 

premieutdelingen og venter med å juble til det er vår tur.  

7. Vi respekterer dommerne og deres avgjørelser. Vi forstår at dommerne bare er mennesker og 

vet at uten dommere hadde vi ikke hatt noen konkurranse. Vi forstår også at reglene er som de 

er pga vår egen sikkerhet.  

8. Vi tar avstand fra doping og mener at dette aldri skal kombineres med idrett. 

 

6. Barneidrett  
 

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år (i cheer har vi en dispensasjon i 

og med at vi har sesong som starter i august og slutter i juni året etter). Idrettens barnerettigheter 

gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske 

bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.   

Barneidrettsbestemmelsene legger føringer for flere ting, blant annet når man som barn kan få lov til å 

reise utenfor Norges grenser for å konkurrere, at alle som deltar skal få premie og at klubber som 

organiserer barneidrett må ha en ansvarlig person for barneidretten. Se mer her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/ 

I klubben er sportslig leder definert som barneidrettsansvarlig. Som barneidrettsansvarlig er det flere 

oppgaver å passe på: :https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/ 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/
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7. Aldersregler 
 

Aldersgrupper Alder Fødselsdato for 
konkurranser 
arrangert i 22/23 

Fødselsdato for 
konkurranser 
arrangert i 23/24 

Mini 6-8 2016-2014 2017-2015 

Peewee 9-10 2013-2012 2014-2013 

Youth 11-14 2011-2008 2012-2009 

Junior 14-18 2010-2004 2010-2005 

 

UNNTAK FRA GENERELLE ALDERSREGLER  

● En utøver kan det året h*n fyller 14 velge om h*n vil delta som youth eller junior. Det er ikke 

tillatt å stille i begge aldersklasser.  

● En utøver som fyller 12 år i løpet av året 2023 (f.2011) kan delta på Youth-lag i åpne 

konkurranser, men er underlagt NIFs Barneidrettsbestemmelser og kan ikke delta på nasjonale 

og internasjonale mesterskap 

● NB: Etter nye aldersregler fra ICU/ECU sommeren 2022, har NAIF 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 stort aldersspenn den kommende sesongen. 

 

8. Treningstilbud  
 

Klubben består av ca. 190 aktive utøvere fra 6 år til 17 år fra hele Haugalandet, fordelt på mini, peewee, 

youth og junior lag.  

Cheerleading er en idrett som passer for alle som er glad i å bevege seg. Cheerleading byr på real og 

knallhard trening etter musikk og koreografi. Stunt, turn, hopp, dans og pyramider er noe av det som 

gjøres. Les mer om cheerleading her: NAIF   

 

9. Trenerkompetanse  
 

Haugaland Cheerleadingklubb ønsker i størst mulige grad å rekruttere trenere fra egne utøvere. 

Gjennom retningslinjene for ungdomsidrett skal norsk idrett tilrettelegges slik at ungdom kan få mulighet 

til å utdanne seg til trenere ut fra sine kvalifikasjoner.  

Man kan søke om å bli trener fra det året man fyller 14 år. 

https://amerikanskeidretter.no/cheerleading/
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Alle trenere bør i løpet av det første året som trener ha gjennomgått følgende kurs:  

● Hjelpetrenerkurs og sikringskurs 

● Grunnkurs, Særforbund  

● Tapekurs & førstehjelpskurs 

● Regelkurs 

Gjennom særforbundet kan trenere også søke om   

● Trener 1 kurs (Cheerleading & Performance Cheer)  

● Trener 2 kurs (Cheerleading) 

Alle hovedtrenere på konkurranselag bør inneha Trener 1 kurs eller tilsvarende.  

 

10. Laginndeling for youth- og juniorlag 
 

På våre junior- og seniorlag har vi laginndeling i forkant av sesongstart. Sportslig leder er ansvarlig for at 

laginndelingen foregår etter lagets retningslinjer. På de ulike lagene er det ulike krav til ferdigheter, og 

det er opp til hovedtrener og styret å definere og distribuere disse kravene i god tid før laginndelingen.   

På en laginndeling vil det alltid være en eller flere eksterne trenere tilstede sammen med trenere for det 

aktuelle laget. I tillegg skal alltid styret være representert og tilstede. Ved å sette sammen et lag i West 

Coast Insanity Cheerteam så må man vurdere utøvere ut ifra behov for posisjoner, og har man f.eks. 10 

veldig gode utøvere i samme posisjon, har man kanskje ikke bruk for mer enn 6 på det aktuelle laget.   

Endelig utvelgelse etter laginndelingen gjennomføres av trenere og eksterne trenere i fellesskap. 

Sportslig utvalg kan ha en rådgivende funksjon i denne beslutningen.   

Alle deltakere på laginndelingen vil få plass på et av lagene, og vil bli informert om endelig avgjørelse 

kort tid etter gjennomførelsen. Utøvere som blir tatt ut på et konkurranselag må signere en 

utøverkontrakt. Blir ikke dette gjort, mister man plassen på laget.  

 
 

 
 

 

13. Innhold mini level 1 
 

13.1. Karakteristiske trekk 6-9 år  
 

● Jevn og harmonisk vekst  

● Motorisk gullalder mot slutten av perioden  
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● Stor aktivitetstrang  

● Selvsentrerte  

● Tar verbal instruksjon dårlig  

● Kort konsentrasjonstid  

● Idealer og forbilder står sentralt  

● Stort vitebegjær  

● Følsom for kritikk  

● Aggresjon rettes mot kamerater 

 

13.2. Treningstilbud  

 

Vi har to mini lag i denne aldersgruppen: Sparkle er for utøvere som går i 1.-2 klasse og Rainbow er for 

utøvere som går i 3.klasse. Begge lag trener 1 gang i uken. På mini fokuserer vi mye på lek og mestring 

innenfor de ulike elementene i cheerleading level 1: dans, turn, samarbeid, hopp og løfting. Målet er å 

forberede utøverne til peewee-nivå. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. 

Rainbow får også tilbudet om å delta på Julecup i Bergen (Desember).  

 

13.3. Læringsmål  
 

● Alle skal få et tilbud om trening og oppvisning  

● Mye fokus på å ha det gøy på trening  

● Utvikle utøvere mot peeweenivå 

● Alle skal oppleve mestring på sitt nivå og bli sett  

● Lære å kjenne kroppen sin og oppleve kroppskontroll  

● Innføring i turn, pyramider og stunts tilpasset sitt level  
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14. Innhold peewee level 2 
 

14.1. Karakteristiske trekk 9-11 år 
 

● Jevn og harmonisk vekst  

● Selvkritikk og lærevillighet øker  

● Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter  

● Er lette å lede og påvirke  

● God utvikling av finmotorikken, "Teknisk gullalder" starter i slutten av perioden  

● Gunstig alder for påvirkning av holdninger  

● Kan ta imot verbal instruksjon  

● Opptatt av regler og rettferdighet  

● Kreativitet utvikles  

● Stort vitebegjær  

● Tar verbal instruksjon dårlig 

 

14.2. Treningstilbud  
 

Vi har to peewee lag i denne aldersgruppen: Stars trener 1 gang i uken, og er for utøvere som går i 

4.klasse. White trener 2 ganger i uken og er for utøvere som går i 5.klasse. På peewee blir utøverne 

introdusert for level 2 elementene i cheerleading, på en leken måte. Det øves på både grunnleggende og 

mer viderekommende elementer innen turn, stunt, kast og pyramider. Målet er å forberede utøverne til 

youth-nivå. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet, i tillegg til Julecup i Bergen 

(Desember).  

 

14.3. Læringsmål  
 

● Alle skal få et tilbud om trening og oppvisning.  

● Mye fokus på å ha det gøy på trening  

● Utvikle utøvere mot juniornivå 

● Alle skal oppleve mestring på sitt nivå og bli sett  

● Lære god teknikk i grunnleggende skills  

● Lære ferdigheter i turn, toss, pyramider og stunts tilpasset sitt level 
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15. Innhold youth level 2 - Blue 
 

15.1. Karakteristiske trekk 
 

11 – 12 år 
 
● Jevn og harmonisk vekst  

● Selvkritikk og lærevillighet øker  

● Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter  

● Er lette å lede og påvirke  

● God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder"  

● Gunstig alder for påvirkning av holdninger  

● Kan ta imot verbal instruksjon  

● Opptatt av regler og rettferdighet  

● Kreativitet utvikles.  

 

13 – 14 år 

● Store forskjeller i fysisk og mental utvikling  

● Utøverne er svært rettferdighets bevisste  

● Noen har kraftig lengdevekst  

● Utøverne blir prestasjons bevisste  

● Motorikken er i god utvikling  

● Holdninger blir lett skapt  

● Konsentrasjonsevnen er i god utvikling  

● Utøverne er ærgjerrige og lærenemme  

● Mange er psykisk labile  

● Kreativiteten er i god utvikling  

● Store variasjoner i prestasjonsevne og humør.  

 

15.2. Treningstilbud  

 
Blue stiller i Youth All Girl/Coed level 2. Laget er et breddelag for utøvere som går i 6.-9.klasse. Her kan 
du begynne uten å ha noe kjennskap til cheerleading fra tidligere. Målet er å bli kjent med sporten og 
forberede utøverne på høyere level. Laget trener fast 2 ganger i uken, i tillegg til treningshelger før 
konkurranse/oppvisning. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. De får også 
muligheten til å delta på en konkurranse i halvåret; Julecup (Bergen) i desember og Summer Open 
(Bærum) i juni.  

15.3. Læringsmål  

● Alle skal få et seriøst tilbud om trening og konkurranser.  

● Stort fokus på å ha det gøy på trening  

● Utvikle utøvere høyere level  

● Alle skal oppleve mestring på sitt nivå og bli sett  

● Utvikle god teknikk i grunnleggende skills  

● Utvikle ferdigheter for turn, toss, pyramider og stunts  
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16. Innhold youth level 3 - Silver 
 

16.1. Karakteristiske trekk

 

11 – 12 år 
 
● Jevn og harmonisk vekst  

● Selvkritikk og lærevillighet øker  

● Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter  

● Er lette å lede og påvirke  

● God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder"  

● Gunstig alder for påvirkning av holdninger  

● Kan ta imot verbal instruksjon  

● Opptatt av regler og rettferdighet  

● Kreativitet utvikles.  

 

13 – 14 år 

● Store forskjeller i fysisk og mental utvikling  

● Utøverne er svært rettferdighets bevisste  

● Noen har kraftig lengdevekst  

● Utøverne blir prestasjons bevisste  

● Motorikken er i god utvikling  

● Holdninger blir lett skapt  

● Konsentrasjonsevnen er i god utvikling  

● Utøverne er ærgjerrige og lærenemme  

● Mange er psykisk labile  

● Kreativiteten er i god utvikling  

● Store variasjoner i prestasjonsevne og humør.  

 

16.2. Treningstilbud   
 

Silver stiller i Youth All Girl/Coed level 3, og er et konkurranselag for utøvere som går i 6.-9.klasse. Dette 
laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og de deltar på nasjonale konkurranser, hvor målet er 
NCL. Silver skal ha en høy standard, hvor man jobber tett sammen både fysisk og mentalt. Tillit og 
samhold er avgjørende for å få til det de gjør på trening og konkurranser. Laget trener fast 2 ganger i 
uken, i tillegg til treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening. Laget deltar på 
følgende konkurranser: Norwegian Open (November), Julecup (Desember), (Winter Open - Januar), 
(NCL/NM - Mars), Summer Open (Juni). 
  

16.3. Læringsmål  

● Alle skal få et seriøst tilbud om trening og konkurranser. Treningsoppmøte, innsats og 
atferd på treninger har stor betydning for laginndelingen.  

● Utvikle utøvere mot høyere level  

● Utvikle selvstendige utøvere og hele mennesket  

● Utvikle god teknikk i grunnleggende skills   

● Fortsette å utvikle ferdigheter for turn, toss, pyramider og stunts   

● Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling  
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17. Innhold youth level 4 - Navy 
 

17.1. Karakteristiske trekk 
 

11 – 12 år 
 
● Jevn og harmonisk vekst  

● Selvkritikk og lærevillighet øker  

● Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter  

● Er lette å lede og påvirke  

● God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder"  

● Gunstig alder for påvirkning av holdninger  

● Kan ta imot verbal instruksjon  

● Opptatt av regler og rettferdighet  

● Kreativitet utvikles.  

 

13 – 14 år 

● Store forskjeller i fysisk og mental utvikling  

● Utøverne er svært rettferdighets bevisste  

● Noen har kraftig lengdevekst  

● Utøverne blir prestasjons bevisste  

● Motorikken er i god utvikling  

● Holdninger blir lett skapt  

● Konsentrasjonsevnen er i god utvikling  

● Utøverne er ærgjerrige og lærenemme  

● Mange er psykisk labile  

● Kreativiteten er i god utvikling  

● Store variasjoner i prestasjonsevne og humør.  

 

17.2. Treningstilbud  
 
Navy stiller i Youth All Girl level 4, og er et konkurranse- og satsingslag for erfarne utøvere som går i 6.-
9.klasse. Dette laget stiller i det høyeste nivået for youth-aldersgruppen, og tas ut ved laginndeling i 
starten av sesongen. De deltar på nasjonale konkurranser, hvor målet er å forberede utøverne til 
elitenivå. Navy skal ha en høy standard, hvor man jobber tett sammen både fysisk og mentalt. Tillit og 
samhold er avgjørende for å få til det de gjør på trening og konkurranser. Laget trener fast 3 ganger i 
uken, i tillegg til treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening. Laget deltar på 
følgende konkurranser: Norwegian Open (November), Julecup (Desember), (Winter Open - Januar), (NM-
helga - Mars), Summer Open (Juni). 

 

17.3. Læringsmål  

● Alle skal få et seriøst tilbud om trening og konkurranser. Treningsoppmøte, innsats og 
atferd på treninger har betydning for laguttak.  

● Utvikle utøvere mot junior og elite-nivå  

● Utvikle selvstendige utøvere og hele mennesket  

● I større grad bruke god teknikk i grunnleggende skills  

● Fortsette å utvikle ferdigheter for turn, toss, pyramider og stunts  
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● Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling  

 

18. Innhold junior level 4 - Midnight 
 

18.1. Karakteristiske trekk 
 

14 – 15 år 

● Store forskjeller i fysisk og mental utvikling  

● Utøverne er svært rettferdighets bevisste  

● Noen har kraftig lengdevekst  

● Utøverne blir prestasjons bevisste  

● Motorikken er i god utvikling  

● Holdninger blir lett skapt  

● Konsentrasjonsevnen er i god utvikling  

● Utøverne er ærgjerrige og lærenemme  

● Mange er psykisk labile  

● Store variasjoner i prestasjonsevne og humør.  

 

    16 – 18 år 

● Ekstrem vekstperiode  

● Sterke sosiale behov, men mer selvstendige  

● Koordinasjonsevnen i fin utvikling  

● Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling 

● Økt frafall, andre interesser overtar 

● Behov for tilretteleggelse for skolegang  

● Forskjellene på hvem som vil mest øker  

● Variable holdninger   

● Mer bevisste utøvere, noen tar større ansvar!  

● Økt kroppsfiksering 

 

18.2. Treningstilbud  
 
Midnight stiller i Junior All Girl level 4, og er et konkurranse- og satsingslag for utøvere mellom 14-18 år. 
Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen. De deltar på nasjonale konkurranser, hvor 
målet er en god plassering på NCL. Midnight skal ha en høy standard, hvor man jobber tett sammen både 
fysisk og mentalt. Tillit og samhold er avgjørende for å få til det de gjør på trening og konkurranser. Laget 
trener fast 2 ganger i uken, i tillegg til treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører 
egentrening. Laget deltar på følgende konkurranser: Norwegian Open (November), Julecup (Desember), 
(Winter Open - Januar), (NCL/NM - Mars), Summer Open (Juni). 

 

18.3. Læringsmål  

● Alle skal få et seriøst tilbud om trening og konkurranser. Treningsoppmøte, innsats og 
atferd på treninger har betydning for laguttak.  

● Utvikle utøvere mot toppnivå i juniorkategorien  

● Utvikle selvstendige utøvere og hele mennesket  

● I større grad bruke god teknikk i grunnleggende skills  
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● Fortsette å utvikle ferdigheter for turn, toss, pyramider og stunts  

● Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling  

 

19. Innhold junior level 5 - Black 
 

19.1. Karakteristiske trekk 
 

14 – 15 år 

● Store forskjeller i fysisk og mental utvikling  

● Utøverne er svært rettferdighets bevisste  

● Noen har kraftig lengdevekst  

● Utøverne blir prestasjons bevisste  

● Motorikken er i god utvikling  

● Holdninger blir lett skapt  

● Konsentrasjonsevnen er i god utvikling  

● Utøverne er ærgjerrige og lærenemme  

● Mange er psykisk labile  

● Store variasjoner i prestasjonsevne og humør.  
 

    16 – 18 år 

● Ekstrem vekstperiode  

● Sterke sosiale behov, men mer selvstendige  

● Koordinasjonsevnen i fin utvikling  

● Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling 

● Økt frafall, andre interesser overtar 

● Behov for tilretteleggelse for skolegang  

● Forskjellene på hvem som vil mest øker  

● Variable holdninger   

● Mer bevisste utøvere, noen tar større ansvar!  

● Økt kroppsfiksering 

 

19.2. Treningstilbud  
 
Black stiller i Junior All Girl level 5, og er et konkurranse- og satsingslag for erfarne utøvere mellom 14-18 
år. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen. De deltar på nasjonale konkurranser, hvor 
målet er en god plassering på NM. Black skal ha en høy standard, hvor man jobber tett sammen både 
fysisk og mentalt. Tillit og samhold er avgjørende for å få til det de gjør på trening og konkurranser. Laget 
trener fast 3 ganger i uken, i tillegg til treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører 
egentrening. Laget deltar på følgende konkurranser: Norwegian Open (November), Julecup (Desember), 
(Winter Open - Januar), (NCL/NM - Mars), Summer Open (Juni), (EM - Juli) 

 

19.3. Læringsmål  

● Alle skal få et seriøst tilbud om trening og konkurranser. Treningsoppmøte, innsats og 
atferd på treninger har betydning for laguttak.  

● Utvikle utøvere mot toppnivå i juniorkategorien  
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● Utvikle selvstendige utøvere og hele mennesket  

● I større grad bruke god teknikk i grunnleggende skills  

● Fortsette å utvikle ferdigheter for turn, toss, pyramider og stunts  

● Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling  

 

20. Kostnader for medlemmer 
 

All informasjon om kostnader for hvert lag finner du på hjemmesiden vår. 

• Medlemskontingent betales via faktura. Sendes ut en gang i året.  

• Treningsavgift betales via faktura. Sendes ut en gang i halvåret. 

• Lisens/forsikring betales via faktura direkte fra forbundet (NAIF). Sendes ut ved 

sesongstart.  

 

21. Dugnad 

Haugaland Cheerleadingklubb har høyt fokus på frivillighetsprinsipp og dugnad. Styret, 
sammen med foreldrekontakter er ansvarlig for oppfølging og igangsetting av dugnadsarbeid. 
Felles dugnader for klubben forekommer ca. 1-2 ganger i halvåret. Utenom dette kan 
foreldre/foresatte i samarbeid med foreldrekontaktene og styret sette i gang dugnad innad i 
laget, for å minimere utgifter som forekommer ifm. konkurranser/reiser.  

 

22. Vedlegg 
 

Utøverkontrakt – konkurranselag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.westcoastinsanity.com/lagene-vare/
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UTØVERKONTRAKT KONKURRANSELAG 

 

                   Navn på utøver: _________________________________________________ 

 Gjelder for følgende lag og sesong: __________________________________ 

 

 

 

1. Formål  

Haugaland Cheerleadingklubb skal være en inkluderende klubb for alle, med fokus på bredde og «alle skal 

med» prinsippet. Samtidig skal man alltid å ha konkurranselag, såfremt bredden er tilstede.  

Klubben sine konkurranselag skal ha en høy standard som alle skal jobbe hardt for å nå. Vi jobber tett 

sammen både fysisk og mentalt, hvor tillit og samhold er avgjørende for å få til det vi gjør på trening og 

konkurranser. Denne avtalen regulerer utøverens forpliktelser til klubben, samt andre rettigheter og 

forpliktelser mellom partene.  

 

2. Klubben sine forpliktelser  

Utøveren skal oppleve:  

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet 

• Progresjon, variasjon og nye utfordringer  

• Saklig og presis informasjon    

• Positive erfaringer med trening og konkurranse  

• Et godt sosialt miljø 

• Rettferdige løsninger  

• En målrettet plan 
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4. Utøverens forpliktelser  

4.1. Sportslige forpliktelser  

Utøveren forplikter seg til å delta på treningene som blir satt opp i henhold til timeplan, samt ekstra 

helgetreninger i forbindelse med konkurranser. Man må også påregne egentrening med stuntegruppen 

sin. Det er treningsfri i jul- og påskeferie. I høst- og vinterferien kan det bli trening siste helgen, pga. 

konkurranser som kommer rett etter. 

Det forventes at utøveren planlegger å gjøre skolearbeid utenfor treningstiden. Dette gjelder også andre 

hobbyer, ferieturer, bursdager ol. Treningene skal være høyt prioritert hos utøveren.  

Gyldig fravær er obligatorisk skolearrangement, konfirmasjon/begravelse ol. eller sykdom/skade med 

legeerklæring. Ved mye fravær kan det få konsekvenser for den enkelte utøver, da det kan gå utover 

laget sin prestasjon som helhet.  

4.2. Andre forpliktelser  

Som utøver på et konkurranselag er det ekstra viktig å huske på at du som utøver er et forbilde for 

andre, og representerer både klubben og laget, i tillegg til deg selv. Du skal opptre hyggelige overfor alle 

på og utenfor trening/konkurranser, samt i sosiale medier. 

Som utøver i klubben forventer vi at du:  

• Viser gode holdninger og respekterer hverandre.  

• Viser lojalitet mot klubb og trenere.  

• Hjelper hverandre og stiller opp for hverandre. 

• Følger klubbens og lagets regler.  

• Er ærlig overfor trenere og andre utøvere.  

• Bidrar til et godt samhold og inkluderer alle.  

• Stiller på treninger og konkurranser en har forpliktet seg til.  

• Viser engasjement og gode arbeidsholdninger.  

• Er stolt av din egen og lagets innsats.  

• Tar et objektivt ansvar for miljø og trivsel.  

• Viser respekt for klubbdrakta  

• Reagerer på mobbing og annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier. 

 

4.2. Konkurranser og oppvisninger som du er pliktet til å delta på denne sesongen 

• Norwegian Open (18.-20.november)  

• Julecup (3. desember) 

• Juleshow (1. desember)  

• NM/NCL (17.-19. mars)  

• Sommershow (1. juni)  

• Summer Open (9.-11. juni)  

• EM (juli) – gjelder kun black om laget blir kvalifisert 
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4.3. Økonomiske kostnader  

 

Hva Tid Omtrent kostnad 

Medlemskontingent Januar 50 kr 

Treningsavgift  September og januar 1.700 - 2000 kr (per halvår) 

Lisens/forsikring til forbundet September 475 kr 

Egenandel Norwegian Open November 2.000 kr 

Egenandel Julecup Desember 800 kr 

Egenandel Winter Open Januar 2.000 kr 

Egenandel NM/NCL Mars 2.500 kr 

Egenandel Summer Open Juni 2.000 kr 

Drakt- kjøp (delvis depositum) September 2.000 - 2.400 kr 

Annet: cheersko/treningsklær/sløyfe.  Ved behov +/- 1.000 kr 

Følgende utgifter er inkludert i “Egenandel-prisen” på konkurransereiser:  

• For deltagelse på NO/WO/SO inkluderer buss tur/retur, 1-2 netter på hotell, 
deltakeravgift. 

• For deltakelse i NCL/NM inkluderer buss tur/retur, 2 netter på Oslofjord Convention Center, 
deltakeravgift, alle måltider, galla middag lørdag + stuntefest søndag. 

• For Julecup er det tatt utgangspunkt i deltakeravgift, buss tur/retur. 

Vi forventer at alle utøverne reiser med klubben, og ikke på egenhånd. Rimeligste reiserute vil 
alltid bli valgt. 

 

4.4. Dugnad  

Alle utøvere på konkurranselag skal bidra på felles dugnader for klubben, som forekommer ca. 
1-2 ganger i halvåret. Utenom dette kan foreldre/foresatte i samarbeid med 
foreldrekontaktene og styret sette i gang dugnad innad i laget, for å minimere utgifter som 
forekommer ifm. konkurranser/reiser.  
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5. Avslutte avtalen / tap av plass  

Klubben kan si opp avtalen med utøveren dersom utøveren har vist grov overtredelse av klubbens verdier 

og regler. I denne prosessen skal alltid sportslig utvalg, utøver og foresatte (hvis under 18 år) involveres.  

Ved mye fravær eller langvarig skade/sykdom kan utøveren miste plassen sin på konkurranselaget. Erfarer 

trenerne utover i sesongen at laget ikke er et riktig nivå for utøveren, må utøveren bytte lag. Dette gjelder 

også om utøveren ikke har muligheten til å delta på en eller flere konkurranser. I denne prosessen skal 

alltid sportslig utvalg, utøver og foresatte (hvis under 18 år) involveres.  

Utøver har rett til å si opp avtalen for sesongen 1. januar til sesongslutt, så lenge en slik beskjed er gitt 

skriftlig innen 01. desember. Da vil de økonomiske forpliktelsene for perioden 1. januar til sesongslutt 

bortfalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................                               .......................................................................... 

Signatur utøver                                                                                    Signatur foresatt 

 

 

................................................................                                        .......................................................................... 

Dato                                                                                                      Haugaland Cheerleadingklubb (Sportslig leder) 
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