
Jazz junior kvinner

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 50Erica Schjerven, Enjoy DK 1 1 1 2 413 13 13 11 9

2 47Tiril Aslaksen, Move On 4 2 3 1 19 11 10 13 13

3 40Lova Elofsson, Sarpsborg DK - Evolution 3 3 4 3 310 10 9 10 10

4 33Natalie Gustavsen, 2Dance 5 4 5 5 58 9 8 8 8

5 32,5Simone Ødegård Torbergsen, Move On 7 7 2 7 25 4,5 11 5,5 11

6 24Lea Lyng Bekkevold, Studio 1 6 8 4 87 4 9 4

7 19,5Cornelia Klem Furset, Move On 7 7 8 9 75 4,5 4 4 6

8 18Sandra Alsaker, 2Dance 10 7 8 10 62,5 4,5 4 2,5 7

9 16Sandra Doan, 2Dance 7 7 74,5 6 5,5

10 15Julia Sandvik Sæta, 2Dance 5 68 7

11 8Ina Celine Johansen, 2Dance 11 61 7

12 7,5Oda Høyemsvoll Fauske, Enjoy DK 11 10 81 2,5 4

13 7Victoria Kristengård, 2Dance 11 11 12 81 1 1 4

14 1Helene Hynne, 2Dance 11 1

14 1Synne Slettbakken, 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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Jazz junior menn

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

2 42Carina Sogn Stave, 2Dance 5 2 3 2 38 11 10 11 10

3 33Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy DK 7 4 5 5 55,5 9 8 8 8

4 32Ingvild Kristine Haugland, Move On 5 7 4 48 6 9 9

5 30Marte Brækken, 2Dance 2 3 411 10 9

6 28Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 6 3 27 10 11

7 22,5Amalie Ervik Harildstad, Sarpsborg DK - Evolution 6 9 6 87 3,5 7 5

8 20Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 4 29 11

9 14,5Thea Jarulf Berget, Studio 1 2 911 3,5

10 14Synneve Thoresen, 2Dance 9 8 73 5 6

11 12,5Louise Quist Nordvold, 2Dance 7 65,5 7

12 11Maria Schjelderup Berger, 2Dance 7 75 6

13 10Camilla Hanssen, 2Dance 3 10

14 7Marielle Moen Lindbeck, 2Dance 6 7

15 3Sofie Nguyen, 2Dance 9 3

15 3Carmen Toverud, 2Dance 9 3

17 2,5Martha Risnes Hellings, 2Dance 10 2,5

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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 10Amanda H. Svendsen - Ina C. Johansen, 2Dance 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 duo senior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 50Herman H. Keim - Selina Jappee, 2Dance 2 1 1 111 13 13 13

2 41Erica Schjerven - Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy 4 3 4 4 29 10 10 10 11

3 41Ingvild Kristine Haugland - Lotte Holene, Move On 3 2 3 510 11 11 9

4 40Amalie Harildstad - Lova Elofsson, Sarpsborg DK - 1 5 6 313 9 8 10

5 37Lars Henriksen - Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 1 1 313 13 11

6 11Benedicte Haahr Arstad - Celine Jonassen, 2Dance 2 11

7 8Amalie Trondal Johansen - Elise Dysjeland, 2Dance 5 8

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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 482dance Company Movement (jazz), 2Dance 1 2 2 113 11 11 13

2 392dance Dancing Dan (jazz), 2Dance 1 1 113 13 13

3 112dance Company Motion (jazz), 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 senior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 132dance company Pulse (jazz), 2Dance 1 13

2 112dance company Vision (jazz), 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 formation junior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 132dance company junior (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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Jazz formation senior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 132dance company senior (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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 52Tiril Aslaksen, Move On 1 1 2 1 113 13 11 13 13

2 43Lova Elofsson, Sarpsborg DK - Evolution 4 2 3 2 29 11 10 11 11

3 43Erica Schjerven, Enjoy DK 3 3 1 3 310 10 13 10 10

4 37Simone Ødegård Torbergsen, Move On 2 6 4 5 411 7 9 8 9

5 31Natalie Gustavsen, 2Dance 5 4 6 6 68 9 7 7 7

6 23Mari Aslaksen, Move On 7 7 7 54,5 5,5 5 8

7 21Sandra Doan, 2Dance 5 5 78 8 5

8 18,5Ina Celine Johansen, 2Dance 8 7 44 5,5 9

9 16,5Sandra Alsaker, 2Dance 8 7 9 7 94 4,5 3 5 2,5

10 11,5Cornelia Klem Furset, Move On 11 7 9 10 91,5 4,5 3 1,5 2,5

11 8Julie Elise Fjelldal, Move On 12 10 71 1,5 5,5

12 7Oda Høyemsvoll Fauske, Enjoy DK 9 10 93 1,5 2,5

13 6Synne Slettbakken, 2Dance 7 104,5 1,5

14 5,5Stella Schatvet, Enjoy DK 7 5,5

15 2,5Nathalie Sand Larsen, Move On 9 2,5

16 1,5Norah Trondal Johansen, 2Dance 11 1,5

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.

Side 11 av 25



Moderne junior menn

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

Side 12 av 25



Moderne senior kvinner

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

2 44Carina Sogn Stave, 2Dance 5 2 2 2 28 11 11 11 11

3 32Ingvild Kristine Haugland, Move On 6 4 5 7 57 9 8 4,5 8

4 31Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 2 3 311 10 10

5 30Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy DK 9 7 6 5 43 6 7 8 9

6 25Marte Brækken, 2Dance 7 3 46 10 9

7 23Amalie Ervik Harildstad, Sarpsborg DK - Evolution 6 10 7 37 1,5 4,5 10

8 21,5Maria Schjelderup Berger, 2Dance 7 8 10 7 76 5 1,5 4,5 6

9 19,3Lea Felicia Lothe Pilskog, Move On 12 5 9 60,3 8 4 7

10 14Wiktoria Matulewicz, Victory Dance 6 67 7

11 13Synneve Thoresen, 2Dance 9 7 73 5,5 4,5

12 10,5Christina Hanssen, 2Dance 8 75 5,5

13 10Marielle Moen Lindbeck, 2Dance 3 10

14 9Hannah Lovise Bendigtsen Øverås, Studio 1 4 9

15 9Camilla Hanssen, 2Dance 4 9

16 4Monett Steffens, Studio 1 8 4

17 3Sofie Nguyen, 2Dance 9 3

18 1,8Synne Torp Mathisen, Sarpsborg DK - Evolution 12 100,3 1,5

19 1,5Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 10 1,5

20 0,3Louise Quist Nordvold, 2Dance 12 0,3

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 senior menn

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

2 46Lars Henriksen, Victory Dance 2 2 1 2 211 11 13 11 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 14 av 25



Moderne duo junior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 36Fredrikke F. Fredheim - Marie Hansen, Sarpsborg 3 1 110 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 duo senior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

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

2 41Amalie Harildstad - Lova Elofsson, Sarpsborg DK - 1 5 5 313 9 9 10

3 39Erica Schjerven - Sara Seeberg-Rommetveit, Enjoy 3 3 4 6 410 10 10 8 9

4 35Lars Henriksen - Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 2 1 211 13 11

5 35Ingvild Kristine Haugland - Lotte Holene, Move On 4 2 6 79 11 8 7

6 32Hannah Lovise B. Øverås - Joakim Visnes, Studio 1 3 3 211 10 11

7 11Ida Marie Hoel - Norah Trondal Johansen, 2Dance 2 11

8 6Christina Müller - Victoria Müller, Sarpsborg DK - 8 6

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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 13Slip (moderne), Sarpsborg DK - Evolution 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

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 13We Insist (moderne), Sarpsborg DK - Evolution 1 13

2 132dance company Pulse (moderne), 2Dance 1 13

3 112dance company Vision (moderne), 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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Moderne formation senior

27.10.2018 2.2.2019 2.3.2019 6.4.2019 1.6.2019 Total

1 132dance company senior (moderne), 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 junior kvinner

28.10.2018 3.2.2019 3.3.2019 7.4.2019 2.6.2019 Total

1 52Natalie Gustavsen, 2Dance 1 1 1 1 313 13 13 13 10

2 46Tiril Aslaksen, Move On 2 2 3 2 111 11 10 11 13

3 42Simone Ødegård Torbergsen, Move On 6 3 2 3 27 10 11 10 11

4 37Nathalie Sand Larsen, Move On 3 4 4 4 410 9 9 9 9

5 32Sandra Alsaker, 2Dance 5 5 5 5 68 8 8 8 7

6 19Julie Elise Fjelldal, Move On 6 7 77 6 6

7 15Mari Aslaksen, Move On 6 57 8

8 7Vanessa Spord, Studio 1 6 7

9 6Cornelia Klem Furset, Move On 7 6

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

28.10.2018 3.2.2019 3.3.2019 7.4.2019 2.6.2019 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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Showdance senior kvinner

28.10.2018 3.2.2019 3.3.2019 7.4.2019 2.6.2019 Total

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

2 43Marte Brækken, 2Dance 2 2 3 3 211 11 10 10 11

3 42Carina Sogn Stave, 2Dance 3 4 2 2 310 9 11 11 10

4 37Christina Hanssen, 2Dance 3 4 4 410 9 9 9

5 32Louise Quist Nordvold, 2Dance 6 5 5 5 57 8 8 8 8

6 9Sarah Michelle Sandøy Helness, 2Dance 4 9

6 9Maria Schjelderup Berger, 2Dance 4 9

8 8Sophia Bråten Akerholt, 2Dance 5 8

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

28.10.2018 3.2.2019 3.3.2019 7.4.2019 2.6.2019 Total

1 26Herman Hølmo Keim, 2Dance 1 113 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 senior k/m

28.10.2018 3.2.2019 3.3.2019 7.4.2019 2.6.2019 Total

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

28.10.2018 3.2.2019 3.3.2019 7.4.2019 2.6.2019 Total

1 262dance company Pulse (show), 2Dance 1 113 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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