
Jazz junior kvinner

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 50Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 2 1 1 111 13 13 13

2 40Erica Schjerven, Enjoy DK 3 6 5 2 210 7 8 11 11

3 29,5Maria Schjelderup Berger, 2Dance 5 2 10 58 11 2,5 8

4 28Tiril Aslaksen, Move On 9 3 8 34 10 4,5 9,5

5 26,5Simone Ødegård Torbergsen, Move On 6 3 37 10 9,5

6 25Lova Elofsson, Sarpsborg DK - Evolution 7 7 4 86 5 9 5

7 18,5Ina Celine Johansen, 2Dance 7 6 65 7 6,5

8 17Natalie Gustavsen, 2Dance 4 59 8

9 11,5Amanda Henrikke Svendsen, 2Dance 10 7 91,5 6 4

10 11Sandra Alsaker, 2Dance 8 10 85 1,5 4,5

11 10Selina Syversen Haugen, 2Dance 7 10 105 2,5 2,5

12 6,5Cornelia Klem Furset, Move On 6 6,5

13 2,5Celine K. Jonassen, 2Dance 10 2,5

14 2Mailene Migas-Balicki, 2Dance 10 121,5 0,5

14 2Victoria Kristengård, 2Dance 10 121,5 0,5

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz junior menn

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Joakim Visnes, Studio 1 1 1 1 113 13 13 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz senior kvinner

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Selina Jappée, 2Dance 1 1 1 1 113 13 13 13 13

2 40Julie Sofie Wichmann Olesen, Studio 1 3 5 2 5 210 8 11 8 11

3 36Carina Sogn Stave, 2Dance 6 4 5 3 47 9 8 10 9

4 35Sarah Michelle Sandøy Helness, 2Dance 5 7 3 4 58 6 10 9 8

5 28Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 6 2 37 11 10

6 26Sofie Nguyen, 2Dance 1 9 7 813 3 5 5

7 24Marielle Moen Lindbeck, 2Dance 7 9 6 7 65 4 7 5 7

8 21Marte Brækken, 2Dance 8 4 65 9 7

9 21Hannah Lovise Bendigtsen Øverås, Studio 1 2 311 10

10 20Angelica Clausen, 2Dance 7 10 7 10 75 3 6 3 6

11 17Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy DK 4 9 11 99 3 1,5 3,5

12 15Anine Lund, 2Dance 3 810 5

13 11Anna Louise Kalamar-Amundsen, 2Dance 2 11

14 10,5Christina Hanssen, 2Dance 7 11 75 0,5 5

15 9,5Sarah Antonsen, 2Dance 4 119 0,5

16 8,5Silje Marie Nordby, 2Dance 11 9 11 90,5 3 1,5 3,5

17 8Mina Sofie Pettersen, 2Dance 5 8

18 3Carmen Toverud, 2Dance 10 3

19 0,5Louise Quist Nordvold, 2Dance 11 0,5

19 0,5Hedvig Klem Furset, Move On 11 0,5

19 0,5Elisabeth Sannes, Haugesund Turnforening 11 0,5

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz senior menn

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Herman Hølmo Keim, 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

2 11Lars Henriksen, Victory Dance 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz duo junior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 37Mailene Migas-Balicki - Selina S. Haugen, 2Dance 1 1 213 13 11

2 13Amanda H. Svendsen - Ina C. Johansen, 2Dance 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz duo senior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Herman H. Keim - Selina Jappee, 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

2 44Erica Schjerven - Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy 2 2 2 211 11 11 11

3 24Lars Henriksen - Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 2 111 13

4 20Carina S. Stave - Christina Hanssen, 2Dance 3 310 10

5 13Mina Sofie Pettersen - Sofie Nguyen, 2Dance 1 13

6 11Sarah Antonsen - Sarah Michelle Sandøy, 2Dance 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz small group junior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 372dance Company Motion (jazz), 2Dance 1 2 113 11 13

2 352dance Company Movement (jazz), 2Dance 2 1 211 13 11

3 13Move On - Passion (jazz), Move On 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz small group senior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 392dance company Pulse [tidl. Echo] (jazz), 2Dance 1 1 113 13 13

2 222dance company Noble (jazz), 2Dance 2 211 11

3 112dance company Vision (jazz), 2Dance 2 11

4 10Move On - Aiming higher (jazz), Move On 3 10

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz formation junior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 522Dance company junior (jazz), 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Jazz formation senior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 262dance company senior (jazz), 2Dance 1 113 13

2 132dance company Great Balls of Fire (jazz), 2Dance 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne junior kvinner

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 48Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 2 2 1 1 211 11 13 13 11

2 39Tiril Aslaksen, Move On 4 9 4 5 19 3 9 8 13

3 39Erica Schjerven, Enjoy DK 3 6 5 2 310 7 8 11 10

4 37Lova Elofsson, Sarpsborg DK - Evolution 5 5 3 3 48 8 10 10 9

5 26Amalie Harildstad, Sarpsborg DK - Evolution 8 7 2 74 5,5 11 5,5

6 24Maria Schjelderup Berger, 2Dance 11 7 4 52 5 9 8

7 16Simone Ødegård Torbergsen, Move On 7 7 75 5,5 5,5

8 14Sandra Alsaker, 2Dance 10 9 63 4 7

9 14Natalie Gustavsen, 2Dance 6 67 7

10 13,5Cornelia Klem Furset, Move On 7 10 75 3 5,5

11 6Mailene Migas-Balicki, 2Dance 11 11 91,5 1,5 3

11 6Selina Syversen Haugen, 2Dance 11 11 91,5 1,5 3

13 3Ina Celine Johansen, 2Dance 9 3

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne junior menn

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Joakim Visnes, Studio 1 1 1 1 113 13 13 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne senior kvinner

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Selina Jappée, 2Dance 1 2 1 1 113 11 13 13 13

2 40Julie Sofie Wichmann Olesen, Studio 1 4 7 3 3 29 6 10 10 11

3 37Sarah Michelle Sandøy Helness, 2Dance 3 5 4 5 310 8 9 7,5 10

4 33,5Sofie Nguyen, 2Dance 1 6 4 813 6,5 9 5

5 31,5Marte Brækken, 2Dance 6 2 7 57 11 5,5 8

6 30Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 3 2 410 11 9

7 27,5Carina Sogn Stave, 2Dance 6 8 5 7 67 5 8 5,5 7

8 26Marielle Moen Lindbeck, 2Dance 7 11 6 5 76 1,5 6,5 7,5 6

9 20Hannah Lovise Bendigtsen Øverås, Studio 1 2 411 9

10 13Anna Louise Kalamar-Amundsen, 2Dance 1 13

11 12,5Christina Hanssen, 2Dance 8 9 94,5 4 4

12 12,5Angelica Clausen, 2Dance 8 9 84,5 3,5 4,5

13 11,5Sarah Antonsen, 2Dance 5 98 3,5

14 10Anine Lund, 2Dance 3 10

15 9Mina Sofie Pettersen, 2Dance 4 9

16 8,5Silje Marie Nordby, 2Dance 10 8 102,5 4,5 1,5

17 7,5Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy DK 9 10 103 1,5 3

18 6,5Synne Torp Mathisen, Sarpsborg DK - Evolution 7 115,5 1

19 5,5Ingvild Kristine Haugland, Move On 9 10 113 1,5 1

20 2,5Synne Boine-Fagerjord, Studio 1 10 2,5

21 1,5Milena Kalnes, Sarpsborg DK - Evolution 10 1,5

22 1,5Hedvig Klem Furset, Move On 11 1,5

23 1Louise Quist Nordvold, 2Dance 11 1

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne senior menn

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Herman Hølmo Keim, 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

2 46Lars Henriksen, Victory Dance 2 2 1 211 11 13 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne duo junior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 48Amalie Harildstad - Lova Elofsson, Sarpsborg DK - 2 2 1 111 11 13 13

2 13Mailene Migas-Balicki - Selina S. Haugen, 2Dance 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne duo senior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 52Herman H. Keim - Selina Jappee, 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

2 40Erica Schjerven - Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy 3 3 3 310 10 10 10

3 35Lars Henriksen - Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 2 1 211 13 11

4 30Ingvild Kristine Haugland - Lotte Holene, Move On 5 2 28 11 11

5 20Sarah Antonsen - Sarah Michelle Sandøy, 2Dance 3 310 10

6 20Carina S. Stave - Christina Hanssen, 2Dance 2 411 9

7 13Mina Sofie Pettersen - Sofie Nguyen, 2Dance 1 13

8 7Elisabeth Sannes - Linn Sannes, Haugesund 6 7

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne small group junior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 13Move On - Passion (moderne), Move On 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne small group senior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 392dance company Pulse [tidl. Echo] (moderne), 1 1 113 13 13

2 222dance company Noble (moderne), 2Dance 2 211 11

3 112dance company Vision (moderne), 2Dance 2 11

4 10Move On - Aiming higher (moderne), Move On 3 10

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Moderne formation senior

9.9.2017 21.10.2017 3.2.2018 3.3.2018 7.4.2018 Total

1 392dance company (moderne), 2Dance 1 1 113 13 13

2 11To The, (Klubb ukjent) 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance junior kvinner

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 42Tiril Aslaksen, Move On 4 5 4 2 19 8 9 11 13

2 40Maria Schjelderup Berger, 2Dance 6 1 3 37 13 10 10

3 34Natalie Gustavsen, 2Dance 3 1 210 13 11

4 29Simone Ødegård Torbergsen, Move On 2 4 411 9 9

5 23Cornelia Klem Furset, Move On 5 6 58 7 8

6 22Selina Syversen Haugen, 2Dance 6 5 67 8 7

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance junior menn

29.3.2014 15.6.2014 21.9.2014 19.10.2014 8.4.2018 Total

1 13Joakim Visnes, Studio 1 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance senior kvinner

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 50Selina Jappée, 2Dance 2 2 1 1 111 11 13 13 13

2 43Marte Brækken, 2Dance 5 3 2 2 28 10 11 11 11

3 37Sarah Michelle Sandøy Helness, 2Dance 4 4 3 4 49 9 10 9 9

4 33Carina Sogn Stave, 2Dance 7 7 4 3 56 5,5 9 10 8

5 32Marielle Moen Lindbeck, 2Dance 6 5 6 6 37 8 7 7 10

6 26Anna Louise Kalamar-Amundsen, 2Dance 1 113 13

7 25,5Christina Hanssen, 2Dance 7 5 7 75,5 8 6 6

8 22Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 6 5 67 8 7

9 15Dina Wold Amundsen, Move On 4 79 6

10 13Sofie Nguyen, 2Dance 1 13

11 11Mina Sofie Pettersen, 2Dance 2 11

12 10Anine Lund, 2Dance 3 10

13 10Sarah Antonsen, 2Dance 3 10

14 8,5Louise Quist Nordvold, 2Dance 9 83,5 5

15 8,5Silje Marie Nordby, 2Dance 8 95 3,5

16 7Carmen Toverud, 2Dance 6 7

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance senior menn

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 52Herman Hølmo Keim, 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

2 11Lars Henriksen, Victory Dance 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance duo junior

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 13Maria Schjelderup Berger - Tiril Aslaksen, 2Dance 1 13

2 11Cornelia Klem Furset - Simone Ø. Torbergsen, 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.

Side 24 av 29



Showdance duo senior k/k

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 24Marielle Moen Lindbeck - Marte Brækken, 2Dance 2 111 13

2 21Carina S. Stave - Christina Hanssen, 2Dance 3 210 11

3 13Mina Sofie Pettersen - Sofie Nguyen, 2Dance 1 13

4 13Sarah Antonsen - Sarah Michelle Sandøy, 2Dance 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance duo senior k/m

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 52Herman H. Keim - Selina Jappee, 2Dance 1 1 1 1 113 13 13 13 13

2 11Lars Henriksen - Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance small group senior

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 132dance company Sherlock Holmes (show), 2Dance 1 13

2 132dance company senior (show), 2Dance 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Showdance formation junior

10.9.2017 22.10.2017 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 13Move On - What you want (show), Move On 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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Steppdans junior

8.5.2016 11.9.2016 4.2.2018 4.3.2018 8.4.2018 Total

1 13Jan Anders Presthus, Bømlo DK 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før fødselsdag. I oversikten er plassering markert med grålig 
skrift, mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på 
lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@getmail.no.
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