Agenda
Nr 4- 20|6-2018

Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
5. desember 2016
Tidspkt.: 17.00 til 21.00
Sted:
Ullevål stadion
Tilstede:, Bettina Wichmann ,Heidi Jappe, Emilie Bakken, Espen Kristiansen., Ann-Kristin
Helleberg, Torild Seeberg, Alice (adm)

Saks nr. /
år
32/16-18

Hva saken gjelder / vedtak

·

Innkalling og referat fra møte nr 3:
Vedtak:
Innkalling og referat godkjennes.

33/16-18

Budsjett 2017

34/16-18

Søknad om breddemidler fra Holmlia og Oslo hiphopklubb
Vedtak: Disse midlene må søkes fra urbant utvalg, og ikke
freestyle-seksjonen

35/16-18

Ny trend om ekstraordinære søknader for "Nye par" til
deltakelse EM og VM, denne negative trend må vi snu på.
Vedtak: Klubbene må være flinkere til å planlegge, bedre
kommunikasjon med danserne. Seksjonen skal være
strengere på disse ekstraordinære søknadene fremover.

36/16-18

Gjennomgang og diskusjon om elektronisk bedømming
Vedtak: Starter med elektronisk bedømming på DCkonkurransene, elektronisk bedømming på FDJ vil
vurderes fortløpende. Vurderer å leie inn Klovning.

37/16-18

Spesifikasjon av krav for kvalifikasjon til Dommerutdannelse.
Denne spesifikasjon er ikke laget av vår seksjon, dette må vi ha på
plass.

Ansvar:

Vedta: Administrasjonen jobber videre med saken
38/16-18

Svensk splittelse og innstilling til dette
Utsettes til neste møte

39/16-18

«Sømmelighet» på konkurransene.
Det foreligger mange warnings på antrekk. Hvordan skal dette tas
videre.
Viktig å følge Idos internasjonale regler om antrekk 3.12

Vedtak: Hoveddommer kaller ikke bestandig opp utøver som
bryter reglement.
Det må gis tydelig beskjed til utøver,
Trykkes opp A5-plakat hvor reglementet står som gis ut med
startnummer på konkurranser etter nyttår.
Temaet tas opp på dommerseminar i januar
Vi gjennomfører disse to tiltakene og tar en ny vurdering om ca
seks mnd eller tidligere om det er behov.

40/16-18

Dommeruttak til NM, DOTY, NM i IDO grener etc.
Og evt alle kvalifikasjons konkurranser (rød tråd må finnes)

41/16-18

Formasjonssøknad:
Prosjekt mot landslag i formasjon for Junior og senior:
Koreografi, samlinger, drakter

42/16-18

Vedtak:
Det søkes om ekstra midler i 2017.
Følges opp 9. januar
Eventuelt
*Urbant/freestyle-samarbeid
Urbant kan søke på DC-konkurranser. Terminlistene
må samkjøres mellom seksjonene.
Seksjonen og urbant utvalg burde snakke sammen om
retningen fremover med IDO osv.
Freestyle inviterer en delegasjon fra hiphop til møte
den 9.01.2017
Hiphop leverer agenda fra seg til møtet rett over nyttår
(Alice inviterer og følger opp)

* Flere ønsker IDO-NM i mai
Saken tas til etterretning for fremtidig planlegging.
* Rekrutteringsprosjekt i Romerike 2017:
Se på mulighet for rekrutteringsvideo + konkrete
samkjørte tiltak. To forslag er:
Flere klubber på Romerike går sammen og tilbyr gratis
prøveuke samtidig som man markedsfører på
Facebook.
Summer Dance Camp, danseklubber i Romerike går
sammen og tilbyr danseskole f. eks 5 dager i

sommerferien. Markedsføres som noe sosialt.
Tilby trenerjobber til unge i miljøet og rekruttere
trenere/dommere samtidig
* Visma:

