
Invitasjon til nasjonal konkurranse 
26.-28. februar 2021*

Norges Danseforbund i samarbeid med Ålesund Sportsdrill inviterer 
til konkurranse i Freestyle Event og Solo Event.

Sted: Blindheimshallen, Ålesund
Det konkurreres i klassene A, B og elite, og startkontingenten er:
FREESTYLE tropp, JR/SR:   kr 400,- pr. person i troppen, maks 2.500,- pr. tropp
FREESTYLE par, rekrutt, junior og senior:  kr 800,- pr. par
FREESTYLE individuell, rekrutt, junior og senior:  kr 500,- pr. person
SOLO One baton:  kr 400,- pr. person, pr. klasse
SOLO Two baton:  kr 400,- pr. person, pr. klasse
Deltageravgift    kr 300,- pr. person
Lunsj lørdag og søndag    kr 200,- pr. person

I år kan vi desverre ikke tilby overnatting på skole pga. smittevernreglene. 

Påmeldingsfrist: 12. februar 2021 
Påmeldingsskjema sendes til: mona.terese@live.no

NB! Startkontingent og deltakeravgift skal være innbetalt før frammøte på konkurransen. 
Husk også startberettigelse for 2021 i ND!

Påmeldingen er bindende, med unntak fra covid-19 restriksjoner. 
Etter påmeldingsfristens utløp, er de påmeldte klubbene økonomisk ansvarlig om de trekker seg. Dersom 

påmeldte utøvere ikke stiller eller melder seg av etter påmeldingsfristen, vil utøvers klubb bli belastet økonomisk.

Påmeldingsfristen er satt til 12. FEBRUAR. Vi ber om at påmeldingsfristen overholdes!
NB! Etteranmeldte etter fristen vil bli pålagt ekstra gebyr på kr 150,- pr. startende.

* I følge smittevern for idrett i forbindelse med Covid-19 er det per idag ikke mulighet for å arrangere konkurranser. 
Invitasjonen til konkurransen er derfor med forbehold om at det vil komme endringer som gjør at det åpnes opp 

for å arrangere nasjonale konkurranser. 
Vi ber om at påmeldingsfristen overholdes, slik at vi får tilstrekkelig tid til å planlegge med tanke på smittevernregler.

NB! Les og gjør deg kjent med “Veileder i smittevern for idrett” på: www.helsedirektoratet.no
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Informasjon til alle
Startlister vil sendes ut senest 1 dag før konkurransestart.

Resultatlister vil ettersendes til klubbene etter endt konkurransedag.
(Informasjon sendes til oppgitt kontaktperson i påmeldingsarket og han/hun må sørge for å videreformidle 
informasjonen til de aktuelle i sin klubb.)

Dersom noen vil reservere seg mot fotografering eller filming, må dette fremkomme i påmeldingen.

Konkurransen starter fredag kl. 18.00.

Hall
Blindheimshallen, Sportsvegen 2, 6012 Ålesund
Blått gummigulv, takhøyde: 11 meter
Oppvarmingsområdet er likt som konkurranseområdet
Hallen åpner fredag kl. 16.30

Publikum/tribune
På grunn av smittevernregler vil det bli begrenset antall publikum under konkurransen. Vi vil komme tilbake med mer 
informasjon når vi har fått oversikt over antall påmeldte.

Innlevering av musikk
For innlevering av musikk vil det bli opprettet en delt mappe. Informasjon om den delte mappen og link for 
tilgang vil bli sendt til klubben pr. e-post til den som er oppgitt som musikkansvarlig oppgitt i 
påmeldingsskjema.

Det blir stavsjekk i henhold til reglementet fra kl. 16.30 i hallen.
Formålet med sjekken er å påse at man benytter en stav som er i henhold til reglementet, i praksis betyr dette blant 
annet at ikke mer enn halvparten av staven er tapet og at tapen har riktig farge. Det vil ved innledende stavsjekk også 
sjekkes at kulene er forsvarlig og at det ikke er hull gjennom. Dersom man ved innledende sjekk av stav før konkur-
ransestart finner mangler skal dette korrigeres og staven fremvises på nytt for kontroll helt frem til den er godkjent. 
Samtlige staver utøverne skal benytte skal være kontrollert og godkjent før konkurransestart.

Staven skal i henhold til reglementet dobbeltsjekkes i forbindelse med at utøver er på gulvet. Sjekken skal gjøres 
umiddelbart etter at utøver har vært på gulvet (altså på vei av gulvet). Det vil bli satt opp en kontrollstasjon ved gulvet. 
Hvis utøver har valgt å benytte en annen stav enn den som er kontrollert og godkjent og staven viser seg å ikke være i 
henhold til reglementet skal staven beholdes av kontrollør og overdommer kontaktes for å vurdere ev. reaksjoner mot 
utøver. Utøver risikerer å bli diskvalifisert om benyttet stav ikke er i henhold til reglementet.

Det er utøvers, treners og utøvers klubbs felles ansvar å påse at alle staver både kontrolleres før konkurransestart og 
fremvises til kontroll etter at utøver har vært på gulvet. Arrangørens ansvar er å oppnevne en person som utfører sjek-
ken og sette opp tidspunkt for stavsjekk som utøver må overholde.

Klubbene må selv sørge for at sine utøvere og trenere kjenner til reglene om stavsjekk. Det er viktig at alle er kjent med 
at alle staver skal sjekkes i forkant av konkurransen og sjekkes på nytt etter at utøver har vært på gulvet, og at kun 
godkjente staver kan benyttes i konkurransen.
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