
    

 

 

Referat 

 Teknisk komite for Urbane stiler  

 NR. 15 I ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 

 

                                                Dato: 04.02.2018 

                                          Tidspkt.: 10.00 – 14.00  

                                                 Sted: Idrettens Hus, Ullevål                                                                                                

Møteleder: Dagny  

Referent: Kate          

 

 

Innkalt 

Leder: Dagny Stuestøl Hansen, Oslo Hip hop DK 

Nestleder: Kate Abelsen, Oslo Hip hop DK  

Styremedlem: Jan Åge Olsen-Bye, Lesja/Dovre Danseteam 

Styremedlem: Alexander Ingvoldstad, Evolution Sarpsborg DK 

Ungdomsrepresentant: Mia Børresen Nerødegård 

1. vara: Bjørn Erik Gamborg-Nielsen, Palasset DK 

2. vara: Anna Dorte Furu, NTNUI Dans 

3. vara: Jorunn Dyrkorn, Sula Danseklubb 

Huyen Huynh (faglig ansvarlig) 

Arbeidsgruppe: Arve Tonning, Bergen Vest 

                          Turid Iden, 

                          Christine Tellnes,  

 

Frafall: Jan Åge Olsen Bye, Anna Dorte Furu, Turid Iden. 

  

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

156/16-18 

 

Godkjenning av innkallingen.   

Saker til eventuelt. 

Lisens. 

 

 

 

 

157/16-18 Velkommen til Arve, Turid og Christine som 

ressurspersoner inn i styret.  

 

 

 

158/16-18 Nytt konkurransekonsept og organisering av 

konkurranser i Urbant 2018 

Fom.2018 vil det, i tillegg til ordinære SC og NM, også bli 

arrangert Knockout Battles (K.O.), samt muligens Showcase. 

SC og NM med workshop vil fortsette som normalt, med et 

eget konkurransereglement som vil bli noe endret. Knockout 

Battles får et eget reglement og en egen serie. Showcase vil 

også få et eget reglement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K.O. og SC promoteres som to ulike arrangementer. 

K.O. finansieres med evt prosjektmidler. Søknadskjema til 

prosjektmidler sendes ut til alle i TKU. Viktig å komme med 

innspill. 

Vedtak: Minimum 3 dommere på SC 1 som et forsøk. 

Evalueres på TKU møte. 

 

 

Huyen/Kate 

159/16-18 

 

 

Landslag 2018 

Selv om vi kjører ulike formater på konkurransene, ønsker vi 

1 felles landslag, med et trenerteam bestående av Huyen, 

Victor, Dark Marc og Stew, for å dekke alle stilene. Dette vil 

gi muligheter for en tettere og mer personlig oppfølging av 

den enkelte utøver. Og det vil bli muligheter for mindre 

samlinger for lokale utøvere, samlinger i forkant av spesielle 

arrangement eller konkurranser, i tillegg til hovedsamlinger 

der alle møtes. 

Uttaket skal fortsatt gjøres etter de kriteriene vi har vedtatt. Og 

et uttak må gjøres så raskt som mulig etter denne helgen.  

 

 

Huyen og 

landslags- 

gruppen 

160/16-18 

 

Forslag til grupper i TKU 

Konkurransegruppe: 

Skal jobbe med arrangør, terminlister, SC, NM og KO-battles 

deltager.no osv.  

Økonomigruppe: 

Skal jobbe med utarbeidelse av budsjett, regnskap, tildeling av 

midler osv. 

Landslagsgruppe: 

Skal jobbe med ranking, uttak, samlinger, EM og VM turer, 

osv. i nært samarbeid med trenerteamet. 

 

Dagny: økonomigruppe og konkurransegruppe 

Kate: økonomigruppe 

Jan Åge: konkurransegruppe 

Alexander: konkurransegruppe 

Bjørn Erik: konkurransegruppe og landslagsgruppe 

Anna Dorte: ??? 

Jorunn: økonomigruppe 

Mia: konkurransegruppe 

Huyen: --- 

Arve: konkurransegruppe 

Christine: landslagsgruppe og økonomigruppe 

Turid: ??? 

 

 

Arve? 

 

 

Jorunn? 

 

 

Christine? 

161/16-18 Eventuelt 

Lisens: 

Dette er et Ting-vedtak og skal gjennomføres.  

Det har imidlertid vært mye rot og forvirring ifht dette med 

lisens. Det beste hadde vært å få dette samlet i en lisens, 

men slik løsningen er nå, er det ikke så lett. Klubbene bør 

over på deltager.no som medlemssystem, da kommer det en 

knapp der man betaler lisenser.  

 



 

 

Konklusjon: Det bør jobbes for å få dette samlet i en lisens 

der alt er inkludert. 


