
Invitasjon til NM Solo Event, med tropps- og gruppe- 
konkurranse og workshop i sportsdrill 2019

Norges Danseforbund i samarbeid med Ålesund Sportsdrill inviterer til NM Solo twirl, 
tropps- og gruppekonkurranse, workshop og dommersamling. 

Maša og Živa Kovač vil være kursholderne på workshopen.  

Konkurransen vil være en del av uttaket til European Cup. 
Utøvere som overføres til nye aldersklasser til 2020 vil ta med seg muligheten for 

kvalifisering inn i kvalifiseringskonkurransen som avholdes i februar 2020.

Dato: 2.-3. november 2019
Sted: Blindheimshallen, Ålesund

 Startkontigent/priser:

 SOLO twirl:  kr 400,- per person, per klasse

 TROPP: kr 2500,- per tropp

 ARTISTISK GRUPPE: kr 4000,- per gruppe

 Workshop: Gratis

 Deltakeravgift* kr 300,- per person

 Deltakeravgift** kr 750,- per person

*Obligatorisk avgift for deltagelse i konkurransen.
** Konkurransedeltagelse, overnatting på Blindheim ungdomsskole og mat fredag, lørdag og søndag.

Påmeldingsfrist: 11. oktober 2019 
Påmeldingen er bindende. 

Påmeldingsskjema sendes til: mona.terese@live.no

Etter påmeldingsfristens utløp, er de påmeldte klubbene økonomisk ansvarlig om de trekker seg. 
Dersom påmeldte utøvere ikke stiller eller melder seg av etter påmeldingsfristen er gått ut, 

vil utøvers klubb bli belastet økonomisk. 

NB! Startkontigent og deltakeravgift skal være innbetalt før konkurransen.



Ålesund Sportsdrill ønsker alle hjertelig velkommen

Foreløpig program:

Lørdag 2. november:
Kl 11.00-15.00: Konkurranse 
Kl 15.00-17.00: Workshop for aldersgruppen 6-10 år.
Kl 17.00-20.00: Pairwork all level (11+)

Søndag 3. november:
Kl 10.00-11.00: Felles oppvarming
Kl 11.00-13.00: Contact med Živa
Kl 11.00-13.00: Trix med Maša
Kl 13.00-13.30: Lunsj
Kl 13.30-15.30: Rolls med Živa
Kl 13.30-15.30: Dans med Maša
Kl 15.30: Uttøying og oppvisninger

Workshop 
Under workshopen vil utøverene deles i to ulike grupper etter nivå. 
Gruppe 1 er det laveste nivået og gruppe 2 er det høyeste. Utøverne 
meldes på i en den gruppen dere mener utøveren hører hjemme. Bruk 
vedlagt skjema. Om instruktørene mener en utøver er påmeldt i feil 
nivå, står de fritt til å flytte utøvere mellom gruppene. Begge gruppene 
vil få like mye tid med hver av instruktørene. 

Søndag 3. november:
Kl 10.00-16.00: Dommeroppdatering med Sabrina Prade

Startlister sendes ut senest 1 døgn før konkurransestart.

Vennlig hilsen
Ålesund Sportsdrill,
v/ Mona Terese Gran
Telefon 41 24 42 56, E-post: mona.terese@live.no

Postboks 5552 Hatlane, 6024 Ålesund, Kontonr. 3910.27.65900.



Askøy Turn og Sportsdrill Klubb – organisasjonsnummer 992 447 796 

	
	
	
	
Startkontigent	og	deltakeravgift	skal	være	innbetalt	før	frammøte	på	Sportsdrill	
Vest	til	kontonr.	1503	60	33557.	
	
NB!	Husk	konkurranselisens	i	ND!	
	
Dersom	det	skulle	være	noen	spørsmål:	
Vennligst	ta	kontakt	på	sportsdrillvest@gmail.com

	
	
Med	vennlig	hilsen	
Askøy	Turn	og	Sportsdrill	Klubb	
	
	
	

		 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	
	
	

	 	 	 	 	
	
	

	

Ålesund sportsdrill ønsker alle hjertelig velkommen til Ålesund i november


