
  

    

 

 

 

Agenda 

Nr 2- 20|6-2018 

 Freestyle IDO-seksjonen 

 

                                                Dato:        10. oktober  2016 

                                          Tidspkt.:    18.00 til 21.00 

                                                 Sted:           Ullevål stadion 

 

Tilstede: Leder Bettina Wichmann , , Emilie Bakken, Espen Kristiansen. Torild Seeberg, 

Ann-Kristin Helleberg, Anne Cathrine Røste (adm) , Janne Krågå (adm) 

 

Forfall: Heidi Jappe, Bjørn Olav Norum Eriksen, Frode Julian Finstad 

 

 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

13/16-18 

·     Innkalling: Godkjent 

Frode Finstad har trukket seg, og Bjørn Norum Eriksen blir 

nytt styremedlem.  

Saker til eventuelt: 

Landslag 

Ny app 

Rekruttering av dommere 

 

 

14/16-18 Oppfølging av bredde/rekrutteringstiltak  

 
Det gjenstår en del midler på diverse fellesposter. Blant annet er det 

ubrukte midler 181.000 på bredde og 86.00 på rekruttering.  

 

Vedtak: Funder alle 1.gangstartende på den neste konkurransene. 

Ca 300 nye startende 130 + 130 = 78 000.  

25.000 til Danseregion Vest-Norge. 

Vurderer ca 140.000 til NM etter tiltaket er evaluert. 

 

Rest til klubber. 

 

 

 

15/16-18  

 
 



Dommeruttak FDJ IDO 

 

Forslag: Seksjonen som utarbeider terminlisten legger også ved 

forslag til dommere til oppsatte konkurranser.  

Når terminlisten er utarbeidet sender seksjonen forespørsel til 

gjeldene dommere. 

Administrasjonen i ND får tilsendt terminliste og oversikt over 

dommere. 

Administrasjonen i ND har ansvaret for hoveddommere til 

konkurranse gjennom «rulleringsprinsippet».  

Frist for innsending av oversikt for dommeruttak – 15. November 

året før gjeldene terminliste.  

 

Vedtak: Dette arbeidet skal ikke overlates til seksjonen. 

Medlemmer av seksjonen kommer på et møte med adm 

der man i felleskap setter opp en liste for 2017.   

 

16/16-18   

Redusering av konkurranser i FDJ/IDO: 

 

Det er uttrykt en del frustrasjon vedrørende antall konkurranser. Det 

blir mange opptatte helger og dette fører også til at noen 

konkurranser kan krasje med utenlandske mesterskap.  

Ved så mange konkurranser det er pr. i dag er det også vanskelig å 

finne dommere og Hoveddommer til alle konkurranser. 

Ved redusering av antall konkurranser vil muligheten for høyere 

arrangement støtte ligge til grunn og kan føre til større og enda mer 

attraktive konkurranser. 

 

Vedtak: Støttes ikke 

 

 

17/16-18 Planlegging EM og VM Team Captain 2017 

Planlegging i god tid.  

 

Vedtak: Seksjonen tar kontakt med aktuelle kandidater.  

2 team captain på disco-delen 

 

 

18/16-18 Elektronisk bedømming på konkurranser 

 
Orienteringssak: Det skal arrangeres felles møte i oktober/ november 

med urbant, swing og freestyle/IDO der det skal lages forslag til videre 

plan for implementering og kurs. 

 

 

19/16-18  
Svensk splittelse og innstilling til dette 

Vedtak: Leder følger opp arbeidet i HS med denne saken.  

 

 

20/16-18 

Gjennomgang av trenerseminar  

Utsettes til neste møte 

 

21/16-18 Farlige momenter på konkurransene 
 
Fra ADFP: We are most concerned that a number of freestyle 
dancers from Norway are performing acrobatic moves considered 

 



dangerous by the ADFP Executive Council.  A number of dancers 
have done  
360 degree rotating movements and one dancer does a flip where 
she lands on her shoulders.  We are in the process of compiling a 
video of illegal moves which we will let you have once completed; in 
the meantime we would appreciate you contacting your teachers to 
remind them that these moves are not allowed. 

 

Vedtak: Det må være konsekvenser på konkurranser. 

Seksjonen kontakter hoveddommer på neste konkurranse og 

orienterer om at brudd på reglementet medfører disk.  

 

22/16-18 Eventuelt 

Treningsdagbok og landslag 

Vi skal definere landslag. Det skal nedsettes en komite med: 

Bettina, Heidi, Emile, Eirik, Ida, Desiree, Nancy, Jeanette, 

Guro.  

Bettina innkaller til møte. 

 

Ny app: 

for levering av reiseregninger. Adm orienterte 

 

Rekruttering av dommere 

 

Det er ekstrem mangel på dommere. Hvordan få de inn.  

Nytt kurs arrangeres første kvartal 2017.  

Årets dommer på Dance awards. 

 

Punkter til handlingsplan leveres innen 1. november.  

 

 

 


