NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Arrangørkontrakt
Mellom Norges Danseforbund (ND) og …………………………….. (konkurransearrangør - klubb).
Hvilke konkurranse(r) har arrangør blitt tildelt: ………………………………………
1
1.1

Formål.
Formålet med kontrakten er å sikre en god gjennomføring av alle arrangementer i Norges
Danseforbund.
Kontrakten skal påse at konkurransearrangør er innforstått med egne rettigheter, og vil følge de
retningslinjer og regler som er gjeldene for Norges Danseforbund.

1.2

2
2.1

Tildeling
Ved tildeling av konkurransearrangement og signering av denne kontrakt, forplikter arrangør seg til å
gjennomføre arrangementet iht. gjeldene reglement og styrevedtak. Se punkt 3 og 4.

3
3.1

Førende dokumenter
Konkurransearrangør plikter å sette seg inn i og følge følgende styrende dokumenter:
3-1-1 Bestemmelser for konkurransearrangører
Se www.danseforbundet.no
3-1-2 Tilleggsbestemmelser for konkurransearrangører (gjelder enkelte grener)
Se www.danseforbundet.no
3-1-3 Konkurransereglement
Se www.danseforbundet.no
3-1-4 Bestemmelser om barneidrett
Deltakelse på de ulike konkurransene reguleres av Barneidrettsbestemmelsene. Oppdatert
og gjeldene regelverk finnes til enhver tid publisert på forbundets hjemmesider.

4
4.1

Økonomi
Konkurranser kan bli tildelt økonomisk støtte fra tilhørende seksjonsstyret. Støtten kan variere fra år
til år da dette justeres etter tildelinger fra Norges Idrettsforbund.
For å få utbetalt tildelt sum må arrangørklubb sende inn faktura til 971483911@autoinvoice.no
innen 1 måned etter gjennomført konkurranse. Fakturaen skal merkes med «Arrangementsstøtte +
konkurransens navn + seksjon». Refusjonskrav/fakturaer som kommer etter frist vil ikke bli
innfridd.
Det er ikke nødvendig å vise til underlag for å få utbetalt støtten. Totalsummen på fakturaen skal
tilsvare tilskuddet konkurransen er tildelt.

4.2

Reiseregninger og andre utlegg omhandlet for eksempel dommere skal dekkes fra
arrangementsstøtten som klubben får. ND dekker ikke disse utgiftene i tillegg til tildelt støtte.

4.2.1

Freestyle/IDO konkurranser – seksjonen vedtar hvert år en gitt sum til hver enkelt konkurranse.
Dommerpanelet i sin helhet tas ut av administrasjonen. Bekreftet dommerpanel oversendes
hoveddommer som har ansvaret for dommerne gjennom konkurransehelgen. Arrangør vil få tilsendt
en oversikt over dommernes reisetider dog uten navn slik at transport fra/til flyplass kan organiseres.
Verken arrangør, utregnere eller andre involverte skal ha tilgang til dommerpanelet før det er høyst
nødvendig – tidligst på konkurransedagen. Arrangør er ansvarlig for å booke hotell til dommerne.

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO

Organisasjonsnummer: 971 483 911 Fakturadresse: 971483911@autoinvoice.no
E-post: dans@danseforbundet.no

Internett: www.danseforbundet.no

NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

4.2.2

Swing seksjonen gir minimum kr 15.000,- som skal dekke utgifter tilknyttet arrangøransvaret.
Administrasjonen tar ut ordinære dommere og hoveddommer, mens konkurransearrangør
gjennomfører de praktiske oppgavene med oppdraget (reise, opphold og honorar) til samtlige
funksjonærer (dommere, scater og musikkansvarlig). Seksjonen dekker utgifter tilknyttet
hoveddommer på alle nasjonale ranking konkurranser. Ved Nasjonalt mesterskap (NM) dekker
seksjonen utgifter for 3 internasjonale dommere og hoveddommer.

4.2.3

Sportsdansseksjonen vedtar hvert år en gitt sum til hver enkelt konkurranse. Dommerpanelet i sin
helhet tas ut av administrasjonen. Bekreftet dommerpanel oversendes hoveddommer som har
ansvaret for dommerne gjennom konkurransehelgen. Arrangør vil få tilsendt en oversikt over
dommernes reisetider dog uten navn slik at transport fra/til flyplass kan organiseres. Verken
arrangør, utregnere eller andre involverte skal ha tilgang til dommerpanelet før det er høyst
nødvendig – tidligst på konkurransedagen. Arrangør er ansvarlig for å booke hotell til dommerne.
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5.1

5.2
5.3

Konkurransearena
Konkurransearrangør plikter å sette seg inn i alle regler og retningslinjer for bruk av
konkurransearena. Dersom konkurransearena er booket via Norges Danseforbund skal
administrasjonen kontaktes for leiekontrakt.
Konkurransearena skal være booket senest 3 mnd. før konkurransen skal gjennomføres.
Utgifter som påløper pga. mislighold dekkes av konkurransearrangør.

6
6.1

Overtredelse
Ved overtredelse av styrende dokumenter trer Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund inn.

Denne kontrakten er utstedt i to eksemplarer, hvorav ND og Konkurransearrangør beholder ett eksemplar
hver.

Dato:……./……../…..

………………………………….
Konkurransearrangør
Klubb

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO

Organisasjonsnummer: 971 483 911 Fakturadresse: 971483911@autoinvoice.no
E-post: dans@danseforbundet.no

Internett: www.danseforbundet.no

