
  

    

 

 

 

Referat 

 Teknisk komitee i Urbane stiler  

 NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 

 

                                                Dato:       25.september 

                                          Tidspkt.:    10.00 – 14.30 

                                                 Sted:         Sula   

 

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 

Ung styremedlem: Maria Chanett Berge, Dans Med Oss, Trondheim 

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

2.vara: Anna Dorte Furu, NTNUI Dans 

3. vara: Jorunn Dyrkorn, Sula DK 

Ung vara: Mia Børresen Nerødegård, Studio 1 

Huyen Huynh (Faglig utvalg) 

Jørn Inge Hansen (rådgiver) 

Anne Cathrine Røste, (adm.) 

 

På Skype: Jørn Inge Hansen og Alexander Ingvoldstad. 

 

Forfall: Maria Chanett Berge, Anna Dorte Furu og Anne Cathrine Røste 

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

26/16-18 Godkjenning av innkallingen. 

Saker til eventuelt 

 

 

Dagny 

27/16-18 Økonomi 

Det er satt av 20.000 til støtte til NM i tillegg 15.000 til 

workshop i forbindelse med NM.  

Bør støtten til NM økes? 

 

Er det andre tiltak innenfor bredde/ rekruttering som bør 

gjennomføres ? 

 

Det kommer også inn 10.000 i retur fra Danseregion Øst-

Norge for breddesamlingen i mai. 

 

Status inkluder midler fra Danseregion Øst-Norge:  

18 292,85 : Støtte streetdance 

Alexander/ 

Dagny 



60.0000,- Arrangementsstøtte.  

Forslag til vedtak: Sula støttes med ytterligere 10.000,- kr 

grunnet underskudd på SC 4.  

NM støttes med 50.000,- + 15.000 til workshop.  

 

Sulas underskudd er redusert til 5000 kr. Administrasjonen har 

søkt midler fra Danseregion Midt-Norge som skal ha 

styremøte 27. September.  

Jørn og Alexander sjekker med Hanne i administrasjonen vdr. 

økonomi 2016. 

Det ble ikke avklart noe mer i forhold til økt støtte til NM. 

Jørn lager et budsjett for 2017. Handlingsplan må leveres 

senest i november. 

28/16-18 Orienteringssak ang elektronisk bedømming 

Linum er testet på SC 4. Evaluering? 

Videre plan er at swing, freestyle og urbant møtes for å 

diskutere videre plan vedr innkjøp av lisens, PC og padder, 

ruter, samt dato for utregnerkurs som er satt opp tentativt i 

januar 2017.  

Jørn Inge ønsker å være representant fra urbant i 

arbeidsgruppen.  

 

Evaluering: Litt startproblemer. Dommerne trenger mer 

opplæring slik at vi unngår så lange pauser. Det var også 

problemer med lister som forsvant på speakers ipad. Siden 

systemet går på engelsk og mangler æ, ø og å, ble det litt 

forvirring med navn på danserne. 

 

Vedtak: Jørn er urbants representant i arbeidsgruppen. 

Jørn Inge  

29/16-18 Orienteringsak 

Rollups og banner er kjøpt inn. Midler er tatt fra sentralt 

budsjett   

Rollups og duker ble veldig fine og ga et proft uttrykk! 

Anne 

Cathrine 

30/16-18  Landslagsutvikling - Hvor langt er vi kommet? 

Vedlegg: Møtereferat fra møte med administrasjonen 

Eirik har laget et forslag til Landslagsbestemmelser og 

retningslinjer for Urbane stiler. Teknisk komite ønsker 

fremdeles et landslag delt inn i tre aldersnivå: junior, adult I 

og adult II. Vi ønsker også flere deltagere enn det foreslåtte 

antallet på 8 på hvert aldersnivå. Vi ønsker å jobbe i bredde på 

toppen. 

Kate innkaller til møte om videre arbeid om landslag under 

landslagssamlingen 7.-9. okt. 

 

Huyen/Kate/

Dagny. 

31/16-18 SC 4 

Evaluering: 

Hva har gått bra? 

Hva skal vi gjøre bedre til neste konkurranse?  

Jan 

Åge/Jorunn  



Litt startproblemer med elektronisk dømming. Vi bør ha et 

felles påmeldingssystem. Gulvet var veldig dårlig. Underlaget 

var betong, med et linoleumsbelegg rullet ut og tapet fast. 

Gulvet var altfor lite, og veldig ujevnt. Musikken varierte med 

alt fra ett minutt til nesten to! (ny DJ) Det bør ikke settes inn 

DJ som ikke har fått opplæring. 

32/16-18 D2 

Plan for ferdig utdanning av kandidater som har påbegynt 

dommerutdanning.   

 

Vi trenger en gjennomgang av opplæringen og eksamen faglig 

sett. Huyen tar kontakt med Janne i adm. for å avtale møte. 

 

Huyen/ Anne 

Cathrine 

33/16-18       Oppdatering fra gruppene:  

      Konkurranseutvalget: Bjørn Erik, Mia, Huyen, Kate og 

Dagny 

      Økonomiansvarlig: Jørn og Aleksander 

      Sponsor ansvarlig: Jan-Åge 

      Vår mann i møte med HS: Jørn 

      Faglig utvalg: Huyen 

      Regions kontakt: Jan-Åge og  Maria Chanett 

      Ungdoms utvalg Maria Chanett og Mia 

       

      Hvordan kan vi sikre fremdrift? 

 

Konkurranseutvalget: Jorunn blir med i gruppa. 

Sponsoransvarlig: Bjørn Erik blir med i gruppa. Undersøker 

med Jorunn og adm. om mulighet for å søke bingomidler. 

Ungdomsutvalget: Mia tar kontakt med Marie Olsen-Bye og 

hører om hun vil være med i gruppa. Ønsker å jobbe med 

direkte kontakt med ungdom i klubbene, for å rekruttere. 

(Turne’) 

Forslag for å sikre fremdrift: Gruppene har egne møter 

under Teknisk komite’s møter, og gir en kort rapport under 

hvert møte. 

Dagny/Kate 

34/16-18 Ranking 

Siste konkurranse med ranking før internasjonale konkurranse 

skal være minst 2  mnd før. Da kan uttaket komme tidligere og 

det blir lettere og organisere turen for        den enkelte. 

        - Vi må planlegge terminlista med ranking i forhold til 

EM og VM 

Kate 



        - Vi må være obs på tidspunkt for andre konkurranser, 

kick off, battle NM, Urban   Moves, ferier, skolestart, 

danseskolestart. 

 

Vi må ha 3 konkurranser på våren, og 1 konkurranse og NM 

på høsten for å få dette til. 

2 dager etter konkurransen skal resultatene sendes både Jørn 

og ND. ND legger det ut innen 2 dager. Ranking er ikke 

oppdatert på ND’s sider. Jørn tar kontakt med ND for å rette 

på dette. 

35/16-18 Terminliste 2017 

Vi må lage foreløpig terminliste for 2017. Den må sendes 

regionene og legges ut               på dansing.no 

Forslag til terminliste, med foreløpige datoer for SC: 

SC1: 11. og 12. februar 

SC 2: 11. og 12. mars 

SC 3: 1. og 2. april 

EM: 15. til 18. Juni, i Polen. 

VM i Streetdance show: 21. til 24. September 

SC 4: 21. til 22. Oktober ( Obs! Mulig VM her) 

VM i Danmark (dato ikke fastsatt) 

NM: 18. og 19. November 

 

ALLE MÅ GI TILBAKEMELDING PÅ DATOER!!! 

Kate 

36/16-18 Handlingsplan 

Anne Cathrine kommer med plan til neste styremøte. Sendes 

Jørn senest en uke før møtet. 

Anne 

Cathrine 

37/16-18 Budsjett/ Møteplan 

Utarbeide et budsjett for neste års aktiviteter og lage ny 

møteplan. (Se terminlista  når den er ferdig.  Møtene holdes 

under breddesamlingsdelen 

Utkast kommer til neste møte dersom utspill til handlingsplan 

kommer senest 1 uke før møtet. 

Jørn/ 

Alexander 

38/16-18 Møte med Stepup 

Huyen, Anne Cathrine og Silje tar møte med Marie (StepUp)  

4. Oktober på Idrettens hus.  

 

39/16-18 Konkurranse i Kristiansand?  



Innkommende sak fra Danseregion Vest-Norge. De skal holde 

en konkurranse i Kristiansand 12. november i Freestyle og 

Sportsdans. Ønsker også å ha med hip hop. Dette kan bety litt 

i forhold til rekruttering i Kristiansand. Burde det sendes en 

nasjonal dommer til konkurransen? (kan evn kombineres med 

workshop/breddesamling på 13. november.) 

Vi bør sende en nasjonal dommer (dvs. Huyen/Cedric) +         

3 prøvedommere. Lage en liten Battle og holde workshops. 

 

40/16-18 Rankinglister battle 

Vi går for ranking og finner utregnermetode som sikrer rett 

plassering. Konkurranseutvalget lager et forslag til neste møte. 

Dagny og Kate innkaller til møte i konkurranseutvalget. 

 

 

 

41/16-18 Eventuelt 

 

Vi tenger enklere tilgang til de som skal være med på Skype 

under møtene. Jørn lager en Skypeliste til gruppemøte, og 

sender invitasjon. 

Vi ønsker å arrangere 4 separate Battles m/workshops utenfor 

SC i løpet av året. Trondheim, Bergen, Kristiansand… 

Jorunn lager en liste over klubber/regioner. 

Vi trenger en gjennomgang av regler for Urbane stiler. 

 

 


