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Årsberetning 
2018 

 

 

 

 

For: Sportsdans og linedance 

seksjonen 

 

 

 

Perioden 

2016-2018 

 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten, styrets arbeid og eventuelle 

undergruppers/fagutvalgs aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt 

bilde på aktiviteten. 
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Styrets sammensetning 
 

VALGT STYRE I FDJ OG IDO-GRENER:  
Leder                 Morten Engan   Hill Sportsdansere     
Nestleder          Sigurd Ringvoll                  Kristiansand Danseklubb                 
1. Styremedl.     Jan Einar Kiil                          LSK Dans 
2. Styremedl.     Alexandra Kakurina                      NeRo Sportsdansere                    
3. Styremedl.     Tor Erik Sørensen                      Danseklubben Fristil                    
Ungd. repr.                                          
1. Varamedl.      Alexandra Vårvik    NeRo Sportsdansere                    
2. Varamedl.      Hilde Skogholt   Elvebyen Sportsdansere 
 
I tillegg har linedance vært representert ved Raymond Salemijn.  

 

 

.                                             
 

Representanter: 
 

Seksjonen har vært representert på AGM i WDSF, samt i årlige møter i det Nord-Europeiske samarbeidet knyttet 

til NEC. Leder Morten Engan har representert seksjonen. 

 

Styrets arbeid 

 

I perioden har dessverre ungdomsrepresentanten Mai Menzoni, NeRo, trukket seg. Tor Erik Sørensen rykket da 

opp fra varamedlem til styremedlem.  

 

 

 

Arbeidsoppgavene i seksjons styret har i perioden blant annet omfattet: 

• Følge opp vedtatte handlingsplaner 

• Vedta terminlister i sportsdans  

• Tildeling av nasjonale konkurranser 

• Tildele, planlegge og gjennomføre 4 TTN-samlinger pr. år 

• Frem til våren 2018 gjøre uttak av utenlandske dommere til nasjonale konkurranser 

• Gjøre uttak til internasjonale mesterskap 

• Budsjettering av midler både til topp og bredde i tråd med retningslinjer vedtatt på sist ting og innenfor 

tildelte rammer fra HS 

• Tildeling av breddemidler 

• Delta på Hovedstyremøter 

 

 

 

Generelt 
Aktiviteten i seksjonen er bra, men rekruttering er en utfordring for både ND, seksjon, regioner og klubber.  

I den forbindelse har seksjonen siden 2017 hatt et prosjekt innen linedance, hvor det har vært jobbet systematisk 

og målrettet for å få en større del av den omfattende uorganiserte aktiviteten innen linedance inn i seksjonen og 

ND. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe for dette prosjektet, med representanter fra linedancemiljøet, fra 

seksjonsstyret og fra administrasjonen. Her har særlig administrasjonen og Raymond Salemijn gjort en 

uvurderlig og omfattende innsats, og arbeidet har resultert i nye klubber og økt aktivitet innen grenen. Seksjonen 

har stor tro på at fortsatt målrettet arbeid på dette området vil føre til en fortsatt økning av aktiviteten. 

Inneværende år har seksjonen dessuten fått tildelt breddemidler til et rekrutteringsprosjekt innen sportsdans. 

 

Seksjonen har videreført arbeidet med TTN, og legger opp til fortsatt å gjennomføre 4 samlinger i året. 

 

 

Toppidrett 
Utøvere i sportsdans har oppnådd mange gode resultater i perioden, med både seier i International Open og ikke 

minst en 3. plass i EM ungdom 10-dans i 2017. 

Norge har vært representert ved så godt som samtlige internasjonale mesterskap i aldersklassene Junior 2, 

Ungdom, U21 og Voksen. I tillegg har både landslagsutøvere og andre norske par deltatt internasjonalt i WDSF 

ranking konkurranser. 
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Landslaget i sportsdans har i tillegg til konkurransedeltakelse gjennomført to årlige treningssamlinger i Norge, 

samt deltatt på internasjonale treningscamper. 

 

 

Breddeidrett og rekruttering 

 

I tråd med retningslinjer fra Hovedstyret har seksjonen i perioden dreid satsingen på bredde og rekruttering fra 

tildeling av midler til klubber og regioner, og over til en prosjektbasert satsing. Siden 2017 har prosjektet innen 

linedance vært en viktig satsing, og i tillegg vil det fra og med 2018 arbeides prosjektbasert innen sportsdans.  

Seksjonen ser viktigheten og nødvendigheten av å ha en målrettet og langsiktig satsing på dette området. 

 

Konkurranseaktivitet 

 

Årlig arrangeres det 4 nasjonale rankingkonkurranser i sportsdans, samt NM i standard/latin og NM i flerdans. 

Dessuten avholdes årlig Christmas Dance Festival, Norges eneste internasjonale konkurranse. I tillegg arrangeres 

det regionale konkurranser i 3 av regionene, til sammen opptil 18 regionale konkurranser i året. Alt i alt utgjør 

dette et stort tilbud av konkurranser innen sportsdans. 

De to siste årene er det ikke arrangert konkurranser i linedance, men vi har en målsetning om at 

rekrutteringsarbeidet som er i gang skal danne grunnlag for at det igjen kan arrangeres konkurranser i denne 

grenen. 

 

Talent Team Norway 

Seksjonen har fortsatt arbeidet med TTN, og det er også i denne perioden arrangert 4 årlige samlinger. TTN er 

åpent for alle utøvere i eliteklassen. TTN-samlingene finansieres i form av støtte fra seksjonen, i tillegg til at 

deltakerne betaler en deltakeravgift. To av samlingene gjennomføres i kombinasjon med landslagssamlinger, på 

de to andre samlingene legges det opp til et tilbud til utøvere i rekrutterings- og konkurranseklassen. Seksjonen 

ønsker å videreføre og også videreutvikle TTN-opplegget. 

 

 

 

Medlemsutvikling 

 

 

2017 Sportsdans 

Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 0-5 6-
12 

13-
19 

20-
25 

26- Sum 

 Danseregion 
Midt-Norge (6/24) 
 

0 27 30 17 29 103 1 14 18 8 30 71 174 

 Danseregion 
Nord-Norge 
(3/21) 

 

19 89 49 85 42 284 6 10 2 2 6 26 310 

 DANSEREGION 
VEST-NORGE 
(7/26) 

 

65 95 30 42 80 312 4 27 22 21 72 146 458 

 Danseregion Øst-
Norge (15/70) 
 

107 190 66 71 237 671 15 45 50 35 155 300 971 

Norges 
Danseforbund 
(31/141) 

191 401 175 215 388 1370 26 96 92 66 263 543 1913 

 

 

 
 

 

 

Idrettsregistreringen 2016 
 

2016 Sportsdans 

Kvinner Menn Sum 

0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 

 Danseregion 
Midt-Norge (8/25) 
 

9 64 48 15 36 172 2 28 33 4 20 87 259 

 Danseregion 
Nord-Norge 
(4/22) 

 

5 18 7 35 23 88 3 3 1 3 8 18 106 

 DANSEREGION 
VEST-NORGE 
(7/23) 

 

77 104 42 62 64 349 12 21 26 28 33 120 469 

 Danseregion Øst-
Norge (11/70) 
 

84 163 63 43 135 488 16 53 50 15 105 239 727 

Norges 
Danseforbund 
(30/140) 

175 349 160 155 258 1097 33 105 110 50 166 464 1561 
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2017 CWDCL 

Kvinner Menn Sum 

6-12 13-19 26- Sum 6-12 13-19 26- Sum 

 Danseregion Midt-
Norge (0/24) 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Danseregion Nord-
Norge (4/21) 
 

21 1 26 48 2 0 7 9 57 

 DANSEREGION 
VEST-NORGE 
(1/26) 

 

2 0 39 41 0 0 1 1 42 

 Danseregion Øst-
Norge (4/70) 
 

1 0 50 51 0 2 13 15 66 

Norges 
Danseforbund (9/141) 

24 1 115 140 2 2 21 25 165 

 

 

   

 

2017 CWDCL 

Kvinner Menn Sum 

6-12 26- Sum 26- Sum 

 Danseregion Midt-
Norge (0/25) 
 

0 0 0 0 0 0 

 Danseregion Nord-
Norge (0/22) 
 

0 0 0 0 0 0 

 DANSEREGION 
VEST-NORGE (1/23) 
 

1 42 43 2 2 45 

 Danseregion Øst-
Norge (1/70) 
 

0 6 6 1 1 7 

Norges Danseforbund 
(2/140) 

1 48 49 3 3 52 

 

 

   

 

 

Medlemsutviklingen innenfor seksjonen viser en økning fra 2016 til 2017 på 22,5 % for sportsdans og på 217 % 

(!) for linedance. Spesielt er dette oppløftende siden tallene i fjor viste en betydelig nedgang. Og for sportsdans – 

og også for hele ND – var det faktisk svært avgjørende at vi fikk stanset og reversert nedgangen i aktivitetstall i 

grenen. I forhold til overføringene fra NIF så er det avgjørende at en gren har minimum 1500 aktive medlemmer, 

ellers vil hele grentilskuddet falle bort. 

 

 

Økonomi  

 
I inneværende periode har HS innført en ny fordelingsnøkkel for tildeling av økonomiske rammer til seksjonene. 

For sportsdans har dette ført til betydelig reduksjon i rammene, ettersom det i det nye systemet legges mye større 

vekt på rene aktivitetstall og andre målbare kriterier i de ulike grenene. Dette har særlig ført til store utfordringer 

innen toppidrett som har fått de største reduksjonene. Reduksjonene i budsjettrammene for bredde og 

rekrutteringsarbeid er for en stor del kompensert gjennom tildeling av breddemidler til definerte prosjekter. 

Her er det gjerne for øvrig på sin plass å bemerke at seksjonen opplevde en nedgang i antall aktive medlemmer 

innen sportsdans fra 2015 til 2016 på drøyt 13 % - fra 1804 til 1561 aktive medlemmer. I tillegg hadde linedance 

en kraftig nedgang. Men siste oppdaterte aktivitetstall fra idrettsregistreringen for 2017 viser totalt 1913 aktive 

medlemmer i sportsdans og 165 medlemmer i linedance. Begge grenene har dermed en betydelig økning fra året 

før, og begge har også nå et medlemstall som ligger over tallene fra 2015. 

 

. 

  

 

 


