
    

 

 
 

Referat 

 Teknisk komitee 
 NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 

 
                                                Dato:       23.juni    
                                          Tidspkt.:    18.00 – 21.30 
                                                 Sted:         Idrettens Hus Ullevål stadion   

 
Tilstede:  
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.) 

 
Forfall: Maria Chanett Berge, Anna Dorte Furu og Jorunn Dyrkorn. Anne Cathrine Røste måtte 
gå rett etter at møtet var startet. 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

03/16-18 Presentasjon av medlemmene i teknisk komite 
Orientering fra møtet på tinget 
Valg av referent 
Saker til eventuelt 

Dagny 

04/16-18 Ansvarsfordeling i teknisk komite 
 
Faglig ansvar: Huyen 
Valg av person som skal delta på Hovedstyrets møter: Forslag 
Jørn Inge Hansen 
Ungdomsutvalget: Oppgaver?  
Andre oppgaver: 
 
Det ble foretatt valg, og Jørn Inge Hansen ble enstemmig valgt 
til vår representant på Hovedstyrets møter. 
 
Vedtak:  
Konkurranseutvalg: Huyen Huynh, Bjørn Erik 
Gamborg-Nielsen, Kate Abelsen, Dagny Stuestøl Hansen og 
Mia Børresen Nerødegård. 
Økonomiansvarlig: Jørn Inge Hansen og Alexander 
Ingvoldstad. 

Dagny 



Sekretær: Kate Abelsen. 
Sponsoransvarlig: Jan Åge Olsen-Bye. 
Delta på møter i Hovedstyret: Jørn Inge Hansen. 
Faglig utvalg: Huyen Huynh. 
Regionskontakt: Jan Åge Olsen-Bye og Maria Chanett Berge. 
Ungdomsutvalg: Maria Chanett Berge og Mia Børresen 
Nerødegård. 
Strategi og målgruppe: 
Rekruttering: 

05/16-18 Orientering om budsjett for 2016 
 
Vedtak: 
 
På basis av handlingsplanen skal det utarbeides et budsjett for 
2017 som skal legges frem for hovedstyret i løpet av høsten 
2016.  
 

Jørn Inge 

06/16-18 Handlingsplan for teknisk komite 
Redegjørelse for handlingsplan for urbant utvalg 2016-2018 Det 
må utarbeides ny handlingsplan for teknisk komite i perioden, 
etter mal fra NDs handlingsplan i samarbeid med 
administrasjonen. 
 
Vedtak: Det har blitt opprettet en egen gruppe, 
Konkurranseutvalg, som i samarbeid med adm lager et forslag til 
plan som presenteres på nest møte: Følgende personer sitter i 
gruppen: Huyen Huynh, Bjørn Erik Gamborg-Nielsen, Kate 
Abelsen, Dagny Stuestøl Hansen og Mia Børresen Nerødegård. 
 
 

Jørn Inge  

07/16-18 Terminliste for 2016 : 
 
SC 3: 13. august : Arrangør Oslo hiphopklubb i samarbeid 
med Hiphop Palasset danseklubb.  
SC 4: 24. september: Sula 
NM: 19. november: Arrangør: Urbant utvalg 
(arrangørgruppen)i samarbeid med klubb.  
 
Streetchallenge 3 endres fra 13.august til lørdag 27.august, og 
arrangeres av Oslo hiphop danseklubb med Palasset danseklubb 
som «praktikanter».  
 
 Studio 1 har sendt søknad om å arrangere NM . Vi har fått 
tildelt Oppsal Arena til NM, dersom vi ikke ønsker å bruke 
hallen bør vi gi beskjed i løpet av kort tid da andre forbund 
står i kø. Oppsal ble valgt da denne er best egnet til 
streaming/TV-dekning av hallene i Oslo.  
 
-Studio 1 har trukket sin søknad, men StepUp har 
imidlertid søkt om å få arrangere NM. 
 
Jørn Inge følger opp med Step up om å følge retningslinjene der 
battle og breddesamling avholdes lørdag 19.nov i Step up sine 
lokaler. Selve Ido NM avholdes søndag 20.nov fra morgen til 
17.00  

 



 
Vedtak:  
StepUp kan arrangere NM i Oppsal Arena dersom de 
følger vårt oppsett. 
 

08/16-18 Faglig utvalg 
Orientering om planer for 2016/ 2018. Medlemmer i faglig 
utvalg er ikke bestemt enda. 
 
 

For 2016: 

- fortsette jobben som er satt igang, men også legge grunnlaget 

for gjennomføring og avvikling i neste 2 årene. 

- hjelpe å løfte de klubbene som trenger og ønsker et løft innen 

streetdance gjennom kurs for trenere/elever, bistå med å 

gjennomføre bra hiphop konkurranser bl.a ved å involvere 

fagfolk fra miljøet og få mer hiphop inn. Støtte med å sende 

dansere til hverandres arrangementer. 

- opplæring og støtte ifht streetchallenges og 

battles/breddesamlinger. 

- satse på gode resultater på NM og VM for alle klubber! 

2017-2018: 

- større satsning på battles som konkurranseform, breddetiltak. 

- flere streetdance breddesamlingskurs i alle regioner, klubber. 

Organisert som en turné. Et løft for lokale trenere, elever. 

- Hjelpe klubber til rekruttering av nye medlemmere med 

interesse for Streetdance via regelmessige kurs (bidra med 

trenerformidling og kompetanse/kunnskapsløft av lokale 

trenere) 

- hjelpe undergrunnsmiljøet Grupper, crews, private skoler med 

klubbetablering  

- utvikle et konkurransekonsept for de yngste som står i stil med 

barne idrettens bestemmelser. Merkeprøver?  

- landslagssatning rettet mot Ido, men også battles. Nasjonale og 

internasjole. Champ og Elite nivå? 

- etablering av en ordning for lettere deltakelse av de som har 

begrensete ressurser økonomisk, sosialt og kulturelt. 

- skape en felles urban profil for de som driver med streetdance i 

Nd fra vision, mål, gjennomføring, resultatmåling etc. 

- lage en "hiphop på 1-2-3" håndbok for alt vi vil få til i neste 

2årene. Maler på alt bra oppsett, budsjett, kontrakter etc. 

- egen urban youtube kanal der aktiviteter i alle regioner blir 

synliggjort (gjerne videre til fb, instagram, snapchat) 

- innkjøp av konkurranse kit som kan benyttes av arrangører. 

- knytte gode og riktige sponsorer til prosjektene. Fra transport, 

overnatting, kioskvarer, klær, lokaler, gaver, lyd/lys etc. 

-årlig forestillingsprosjekt der alle klubber med streetdansere er 

involvert, trenere får presentert sitt verk, men i et felles konsept 

(veldedighets innsamling?? Gi tilbake til noen som trenger det 

mer?? Lærdom om raushet i en humanitær ånd?)  

 



- finne ut hvor viktig Ido er for våre dansere...og hvor viktig er 

ido for Freestyleklubbene? 

 

Vedtak: Vi setter av tid på neste møte til å drøfte/stemme om 

hvilke tiltak vi skal satse på for 2016 og 2017-18, og 

budsjettering pr post? Planene blir innarbeidet i handlingsplan 

for urbant utvalg i perioden 2016-2018 

 

09/16-18 Prosjektmidler Gjensidige stiftelsen 
Administrasjonen har i samarbeid med Huyen startet et 
søknadsprosjektet til Gjensidige stiftelsen som foreløpig har fått 
navnet «Drømmefangeren». Hensikten med prosjektet er å 
avskaffe økonomiske hindringer for barn og ungdom som har 
lyst til å være med å danse i klubber i Norges Danseforbund 
Frist er 19. august.  

Huyen 

10/16-18 Samhandling 
Det er opprettet en egen Trello-konto for teknisk komite for 
urbane stiler. Alle i gruppen + adm får tilgang til kontoen.  
Årsak: I dag foregår kommunikasjon i ND på flere ulike 
plattformer: Mail, sms, Facebook. Det kan til tider være 
utfordrende å ha oversikt over viktige saker.  
 
 
Vedtak: 
Trello brukes som samhandlingsverktøy for kommunikasjon i 
teknisk komite.  

Jørn Inge 

11/16-18 Landslag 
 
Vedtak: Utsettes til neste møte 

 

12/16-18 Dommerseminar 19. – 20. august 
Det er satt av 20.000 til dommerseminar i august 

Huyen 

13/16-18 Møteplan 2016 
Det skal avholdes møter i forbindelse med hver konkurranse i  
terminlista.  

 

14/16-18 Eventuelt   

 

 


