
    

        

  

  

Referat  

Nr 5- 2016-2018  

  

   Freestyle IDO-seksjonen  

  

                                                 Dato:          27.januar  2016  

                                           Tidspkt.:    18.00 til 23.00  

                                                  Sted:           Triaden, Lørenskog  

  

Tilstede:, Bettina Wichmann ,Heidi Jappe, Espen Kristiansen., Ann-Kristin Helleberg, 

Emilie Bakken (ankom 18.45), Alice ( adm). Besøk av Anne-Ragnhild fra AU og HS.  

  

Fraværende: Bjørn Olav Norum Eriksen, Torild Seeberg  

  

Møteleder: Bettina Wichmann  

Referent: Alice Johansen (admin)  

  

  

Saks nr. / 

år  
Hva saken gjelder / vedtak  Ansvar:  

    

43/16-18  

  Innkalling og referat fra møte nr 4:  

Forslag til vedtak:   

Innkalling og referat godkjennes.  

Referat godkjennes med små endringer og legges ut på 

dansing.no. Innkalling godkjennes.  

Neste møte onsdag 6. februar.  

  
 

44/16-18  Budsjett 2017  
  

Søker om å få 200.000 mer til på toppen av budsjettet som 

foreligger i dag til breddetiltak.  
  

Innspill fra AU-møtet ved Anne-Ragnhild: Lisenspenger for 

2016 kommer snart, summen vises etter neste HS-møte 5. 

februar, foreløpige prognoser er 145.000 kr. Seksjonen 

bestemmer at lisenspenger skal brukes til stipend og andre 

breddetiltak.  
  

Seksjonen trimmet budsjettet ned.  

 

45/16-18  Handlingsplan 2017  

Dette skal seksjonen fokusere på i 2017:  

Vedtak: Utsettes til neste møte  

 



46/16-18  Status elektronisk bedømming   
  

 

 

 Det er foreløpig kjøpt inn 2 PC er til seksjonen som kan 

hentes på kontoret.   
PCene vil bli utstyr med antivirus og Microsoft lisenser. 

Linum blir installert av leverandør.  
  

Mer utstyr på vei inn. Det skal kjøpes inn ett fullt sett pr 

seksjon for testing  
Det skal holdes utregnerkurs på tvers av seksjonene tentativ 

dato er 3. februar, med mulighet for praktisk utregning under 

Streetchallenge 1.   
  

Seksjonen får PC av adminsitrasjonen i dag og får satt 

dem opp.  
Ønsker å holde kurs i hvordan paddene fungerer teknisk.  
  

Kjøpe tynne powerbanks til DC med feste.   
  

Utregnere bør bookes inn for å få en oppsummering etter 

kurset. Utregnere må få en oppmerksomhet for all 

jobbingen i år, de hentes opp på FDJ 3 25. mars  
  

Seksjonsstyret avtaler evaluering etter SC 1, før DC.   

 

47/16-18  Nytt reglement  

Utsettes til neste møte.  

 

48/16-18  Svensk splittelse og innstilling til dette  
Freestyle-seksjonen ønsker å ha samme ordning som 

swing-seksjonen når det gjelder utenlandske dansere som 

skal konkurrere i Norge. Freestyle-seksjonen snakker med 

swing-seksjonen ang formulering av vedtak.  

 

49/16-18  Landslag  
  

Seksjonen foreslår følgende tre dansere til Olympiatoppen, 

basert på rankinglistene nasjonalt i stigende rekkefølge 

(med to dansere i reserve i stigende rekkefølge): Julie Sofie  
Anna  
Amanda   
  

Andrea   
Jenny  
  

Hvor stort skal et landslag være? Tankeprosessen rundt 

hvorfor seksjonen skal ha et landslag (og rektuttlandslag?) 

og uttakskriterier er i gang.  

  

50/16-18  Formasjoner  

Utsettes til neste møte.  

 

51/16-18  Førstegangsstartende  
  
Sak fra Stepup: Blir alle 1.gansgstartende sponset på FDJ 1 ?  
Vedtak: Avslag grunnet for tidlig på året.  

 



52/16-18  Halltildeling 2017/2018  
  

Norges Danseforbund har fått en god avtale med Oslo 

Idrettskrets vedr leie av hall til arrangementer.   

 

 Dersom seksjonen skal arrangere konkurranser eller annen  
aktivitet i hallene i Oslo, så må ønskene sendes 

administrasjonen helst innen 1. mars 2017.   
  

Det går også an å leie speilsaler til helgetrening til 150,- kr pr 

time.   
  

Vi har også fått tildelt gratis treningstid i dansesaler, for 

klubber med adresse i Oslo, i seksjonen har Røa Danseklubb, 

Stepup og Østensjø danseklubb fått tildelt denne. Dersom 

andre klubber er intr, må de melde fra om dette.   
  

Vi forsøkte også sette i gang akrobatikk i hall, fellestrening for 

klubbene i ND. Ønsker seksjonen at det skal arrangeres slik 

trening?   
  

Vedtak: Seksjonen ønsker at administrasjonen skal 

undersøke om det er mulig å få lignende tilbud i Romerike, 

Fredrikstad, Drammen og utover resten av Østlandet der 

konsentrasjonen av klubber er større.  
  
  

 

53/16-18  TeamCaptain VM ( Orientering )  
Uttak VM Disco etter DC 3,  
Team Captain EM i disco: Øyvind Gulli   
Team Captain VM i disco: Stine Larsen Nergård og Birgitte  
Tunheim  
  
I tillegg til dette vil den ansvarlige for ny formasjon også fungere 

som Team Captain på begge mesterskap.  
  
Terminlistene oppdateres på dansing.no:  
1. Uttak i EM i disco og EM i show etter Dance Challenge 4  
2. FDJ 6 flyttes til Tærudhallen   
  
 

 

54/16-18  Eventuelt  

Unique er blitt forespurt av swing-seksjonen om å avholde 

FDJ9 samtidig som NM i swing helgen 4. november.  
  

Freestyleseksjonens betraktninger:  
4. november er samtidig som EM i disco så mange over 13 

år er bortreist. Dette vil bety høyere publikumsantall for 

helgen.  
Mulighet for å rekruttere nye til de forskjellige 

dansestilene.  
Seksjonen er positivt innstilt til forslaget.   
  

Espen avklarer saken i klubbstyret hos Unique.  

 

  



  


