
Rising Stars 
KATEGORIER  

ROCKSTAR 

Denne kategorien er for deg som er helt fersk. Det forventes ikke at du

gjennomfører triks som er opp/ned, eller at du bruker hele høyden på

stangen. Det dømmes opp til helt grunnleggende inversions. Triks på

et høyere nivå vil ikke bli  dømt som en del av rutinen.   

Eksempler på triks som vil bedommes:  

Inverted V/Chopper, Crusifix, Inside og Outside leghang, Butterfly. 

Eksempler på triks som IKKE vil bedømmes:  

Jade, Allegra, Extended Butterfly osv.  

Hvem kan søke:  Alle elever på Beginner/intermediate nivå.  

Hvem kan ikke søke:  Mer avanserte polere. Instruktører eller andre

som tjener penger på pole. De som tidligere har vunnet en amatør

konkurranse.    

SHOOTING STAR 

Denne kategorien er for deg som har trent pole en liten stund og

begynner å bli komfortabel med å være opp-ned i stangen. Her

forventes det at du bruker mer av høyden på stangen og viser en

variert rutine. Triks på avansert nivå vil ikke bli dømt som en del av

din rutine. 

 

Reglement for konkurransen 



Rising Stars 
KATEGORIER FORTS. 

Eksempler på triks som vil bedommes:  

Crusifix, Inside og Outside leghang, Butterfly, Jade, Allegra, Extended

Butterfly, Shouldermount,   

Eksempler på triks som IKKE vil bedømmes:  

Handspring, Iron X, Russian split, Bird of Paradise og andre triks på

samme nivå.  

Hvem kan søke:  Alle elever på et intermediate nivå. Instruktører på

lavere nivå. (for eksempel instruktører for utdrikningslag,

introduksjonskurs e.l)  

Hvem kan ikke søke:  Avanserte polere De som tidligere har vunnet

eller plassert i en konkurranse på semi-professional nivå.

Profesjonelle poleartister/utøvere.  

STARFISH  

Denne kategorien er for deg som har jobbet deg opp gode

polekunnskaper, men ikke er vant med å konkurrere eller er en

profesjonell pole artist/utøver. Alle triks vil dømmes og det forventes

at du bruker hele høyden på stangen, samt har en godt variert rutine.   

 

Reglement for konkurransen 



Rising Stars 
KATEGORIER FORTS. 

Hvem kan søke: Alle elever på et avansert nivå. Instruktører på

mellom nivåer. (For eksempel instruktører for viderekomne kurs eller

lignende)  

Hvem kan ikke søke: De som tidligere har vunnet eller deltatt i en

konkurranse på professional/elite nivå. Profesjonelle pole

artister/utøvere.  

Har du tidligere deltatt eller plassert i en nasjonal konkurranse men

ikke føler at du tilhører klassene ”professional” eller ”elite”, kan du

søke med en begrunnelse for din vurdering av nivå. Vi ønsker å åpne

for at alle som ikke er profesjonelle pole artister/utøvere skal kunne

delta i denne konkurransen og vil ta en vurdering på bakgrunn av

video, kjennskap til søker samt begrunnelse.  

  

Søkere som etter vår mening søker i feil kategori vil bli flyttet til en

mer passende kategori. Vurdering vil bli tatt på bakgrunn av

søknadsvideo, kjennskap til poler samt annet pole materiale som

finnes på nett.  

Det er totalt 30 plasser i konkurransen. Antall plasser per kategori vil

avhenge av antall søkere i de forskjellige kategoriene 

 

Reglement for konkurransen 


