
    

 

 

Referat 

 Teknisk komite for Urbane stiler  

 NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 

 

                                                Dato: 27.08.2017 

                                          Tidspkt.: 17.00 – 22.00  

                                                 Sted: Ett Sted Støget Oslo Slider bar) 

          Storgata 13, 0155 Oslo  

Møteleder: Dagny  

Referent: Kate          

 

 

Innkalt 

Leder: Dagny Stuestøl Hansen, Oslo Hip hop DK 

Nestleder: Kate Abelsen, Oslo Hip hop DK  

Styremedlem: Jan Åge Olsen-Bye, Lesja/Dovre Danseteam 

Styremedlem: Alexander Ingvoldstad, Evolution Sarpsborg DK 

Ungdomsrepresentant: Mia Børresen Nerødegård 

1. vara: Bjørn Erik Gamborg-Nielsen, Palasset DK 

2. vara: Anna Dorte Furu, NTNUI Dans 

3. vara: Jorunn Dyrkorn, Sula Danseklubb 

Huyen Huynh (faglig ansvarlig) 

 

Ikke tilstede: Anna Dorte Furu og Jorunn Dyrkorn.  

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

125/16-18 

 
Godkjenning av innkallingen.   

Innkallingen er godkjent. 

Saker til eventuelt. 

- Kriterier for budsjettildeling 2018 

- Kort om EM turen 

- Konkurransereglement 

- Spissing av SC 

- Videre arbeid i TKU 

 

Dagny 

 

 

 

126/16-18 VM turen. 

Div info som er klar. 

Godkjent med noen få mindre endringer. 

Spons av utøvere? 

Vedtak: Det gis tilskudd på 2000,- til følgende utøvere: 
Nr. 1 i Hip hop solo Adult 1 jenter  

Nr. 1 i Hip hop solo Adult 1 gutter  

Nr. 1 i Breaking solo Adult 1  

Nr. 1 i Popping solo Adult 1   

Nr. 1 i Battle Adult 1  

Det blir evt. sett på muligheter for å sponse ett felles måltid i løpet av 

turen.  

Dagny 

Kate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samling før VM? 
Kombinert landslagssamling og VM samling. 

Tid: 30.09-01.10.17                                                                  

Sted: Circle 

Program lørdag:  

10.00 – 17.00 Trening med instruktører for alle 

18.00 – 22.00 “Battle of the 7 rings”   

Program søndag:  

10.00 – 17.00 Trening med instruktører for alle 

Egenandel:300,- 

Vedtak: budsjett 30.000,- 

Hoodie? 

Mia sjekker pris og levering på Gjøvik. Huyen sjekker pris og 

levering med Sema.  

Innbetalinger ifht VM. Konto/Vips/kort? 

Jorunn har ordnet konto, kort og Vips som vi kan bruke. Her 

skal bla hotell, hoodie ol betales av utøverne. 

 

 
Bjørn Erik og 

Huyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mia og Huyen 

 

 

 

127/16-18 

 
Landslag. 

Neste samling? 

VM samlingen blir en kombinert landslagssamling og VM 

samling. Vi synes det er viktig å gi alle utøverne best mulig 

oppladning til VM, til lavest mulig pris for den enkelte. Med 

vedtatt budsjett, rimelige lokaler og gratis overnatting, får vi 

mulighet til å bruke de beste instruktørene i to hele dager, 

samt et battle arrangement på kjøpet😊 

Kriterier for løpende opptak i landslaget. 

Bjørn Erik tar ansvar for å få utarbeidet dette, og evt. ta 

kontakt med Kate hvis han ønsker hjelp. 

 

 

Bjørn Erik 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Erik 

128/16 

 
Påmelding deltager.no. 

Jan Åge informerte kort om status pr i dag. 

 

 

 

Jan Åge 

129/16-18 

 
Arrangørpakke SC/NM. 

- Det må lages et skriv med rutiner for SC til arrangører.  

Her må saken om publisering inn. Todo-liste. Tidsfrister. Osv. 

- Det har kommet forslag om at det bør være et møte mellom 

arrangørkontakt (Alexander), arrangørklubb og utregnere før 

arrangementet er klart til publisering. 

Arrangørpakke separate battles. 

Alexander tar kontakt med Studio 1, som er arrangør for SC 4. 

Vi jobber videre med arrangørpakken. 

Arrangørpakke separate battles. 

- Det må lages et skriv til hjelp for arrangører, eller har vi 

dette klart allerede? 

Utsatt på ubestemt tid, siden det ikke blir flere separate battles 

foreløpig. 

 

Alexander 

 

 

 

 

 

 

Alexander 

 

 

130/16-18 

 
Kongepokal. 

Jan Åge undersøker muligheten for å få kongepokal til urbant. 

 

 

Jan Åge 



131/16-18 Kort referat fra HS møte 14. juni 

-Gjennomgang av ND’s økonomi så langt i år. Alle grener 

ligger sånn ca halveis i budsjettet, så alt regnes for å være i 

rute. 

I utskriften for Urbant, var det mye som var ført på feil poster, 

og nestleder har tatt kontakt med administrasjonen for å få 

klarhet/ ryddet opp i dette. 

 

TKU har fremdeles ikke mottatt noe regnskap for EM turen, 

men ifølge utskriften fra budsjett status, kan det se ut som om 

vi gikk 10.656,- i minus! 

-Det er ingen i Urbant som stemmer for det foreslåtte 

samarbeidet med Otto Treider. Treider samarbeider med 

Bårdar, og etter deres hjemmeside, er deres fokus rettet mot 

det profesjonelle dansemiljøet, mens ND er for amatører. Vi 

mener at ND ikke vil tjene noe på et samarbeid med Treider. 

 

Hvis det er ønskelig med et samarbeid med vgs, bør dette ikke 

være med en kommersiell aktør. 

 

Kate 

132/16-18 Medlemsregistrering 

Vi må alle ta ansvar for å pushe klubbene våre til å registrere 

medlemmene sine.  

 

Kate 

133/16-17 Videre trenerkurs 

Trener 1, delkurs 2 ble gjennomført før sommeren.  

Trener 1, delkurs 3 ble gjennomført denne helgen. 

Trener 1, delkurs 1 blir gjennomført nå i høst. 

Når det gjelder de som venter på å fullføre Trener 2, må de 

vente til de som holder på med Trener 1 har kommet like langt 

som dem, da blir det et oppsamlingskurs. 

 

Huyen 

134/16-18 Terminliste og søkere for 2018 

Evolution og Bergen Vest har søkt om å få ha SC i 2018. 

Siden det ikke har kommet flere søknader, er konkurransene 

utlyst på nytt, med søknadsfrist 30.09.  

 

Kate 

135/16-18 Eventuelt. 

- Kriterier for budsjettildeling 2018 

HS skal jobbe med kriterier for budsjettildeling for 2018, og vi 

diskuterte hva som var det viktigste for Urbant. 

- Kort om EM turen 

Vi har ikke mottatt noe regnskap fra turen. Det ble også nevnt 

at det skulle sendes ut en spørreundersøkelse i etterkant av 

turen, men det har heller ikke blitt gjort. 

- Konkurransereglement 

Utsatt 

- Spissing av SC 

Utsatt 

- Videre arbeid i TKU 

Utsatt 

 

 

 

 

Kate 

 

 

Dagny og 

Kate 



 

 


