
  
    

 

 
 

Referat 

 Møte nr 11 ARBEIDSPERIODEN 14-16 
 

                                                Dato:    10. august       
                                          Tidspkt.:    17.30 
                                                 Sted:     Idrettens hus Ullevål stadion       
 
Tilstede:  
 Espen Klovning, Heidi Jappée, ,Bich Kieu Nguyen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler) Charlotte 
Lunde,  Anne Cathrine Røste (adm)  
 
Forfall: Espen Kristiansen, Nina Birkeland 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

105/14-16  
 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
Referatet ble godkjent 
 

 

106/14-16  
 

Tildeling av konkurranser 2016 
Tildelingen skjer pr mail innen 20.august. 
 

Espen 

107/14-16  
 

Elektronisk dømmesystem 

Norges Danseforbund har pr i dag to ulike elektroniske systemer 
som benyttes i henholdsvis sportsdans og swing roc´n roll.  
 
Seksjonen ønsker en grundigere vurdering der det er 
arrangement, drift og utregning står i fokus. 
 
Seksjonen ønsker i tillegg svar på spørsmålet om hvorfor 
seksjonen bør ta i bruk elektronisk bedømming, og - mer 
konkret til det systemet som ønskes - om ulempene 
logistikkmessig oppveier fordelene: Freestylekonkurransene 
gjennomføres i et veldig krevende tempo - krevende både for 
dommere, arrangør og utregnere. Konkurransene tåler ikke lange 
pauser og hyppige stopp i programmet, og man blir mer sårbare 
når mye skjer elektronisk. 
 
I tillegg må det vurderes om innføring av elektronisk 
bedømming gjør det lettere eller vanskeligere å få kvalifiserte 
utregnere, og i neste omgang om dette bidrar til at flere eller 
færre klubber kan ta på seg å arrangere konkurranser. 
 
 
Adm bemerker: På IDO AGM ble systemet Linum presentert, 
dette systemet brukes i dag i WRRC. Utvikleren av systemet 
Linum kommer til Norge 21. til 23. august. Seksjonen har 
mulighet til å få presentert systemet denne helgen.  

Espen 



 
Vedtak : Seksjonen ønsker ny vurdering av elektronisk 
bedømmingsystem og tar kontakt med Tom Axelsen for videre 
rådgiving. 
 

108/14-16  
 

Dommerseminar 2015 
Heidi orienterte om status i forhold til dommerseminaret 14. til 
16. august.  
 

Heidi 

109/14-16  
 

Status Urbant utvalg 
Jørn Inge orienterte om status i urbant utvalg: Det skal avholdes 
en kompetansesamling for instruktører i Danseregion Midt-
Norge 19. 20 september 
 
NM: Oslo Streetdance skal i samarbeid med utvalget arrangere 
NM i hiphop 10 + battle. NM ønskes flyttet til 21./22. 
november. I forkant av NM ønsker Oslo Streedance å arrangere 
en breddesamling for å øke deltagelse i NM 
 
Dommere: Utdanning av nasjonale dommere i hiphop starter i 
høst. Huyen Huynh er ansvarlig for denne utdanningen.  
 
Vedtak: NM i hiphop utsettes til 22. 23 november 
Breddesamlingen skal være i forkant av NM 
 
Forslag fra seksjonen til utdanning av dommere: Seksjonen 
forslår at det arrangeres kurs i IDO-regler så snart som mulig 
slik at de nye dommerne får tilbud om prøvedømming i DC 5 og 
DC 7.  
 
Utlysning av konkurranser i 2016: 4 DC-konkurransene i 
hiphop må lyses ut. Konkurransene må ikke kollidere med DC-
konkurranser. 
 

Jørn Inge 

110/14-16  
 

Håndhevelse av Konkurransereglementet - REF. Victory 
Dance mail 11.06.15. 
Hoveddommerrapport ble levert under styremøte, 
hoveddommer rapporterte fra NM. 
 
Saken utsettes til neste styremøte 
 

Heidi 

111/14-16  
 

Referat fra styremøte i IDO 
Referat etterlyses. 
Adm bemerker: Rapport er vedlagt dette referatet og kan evn 
behandles på neste styremøte.  

Espen 

112/14-16  
 

Økonomisk støtte til Street Challenge konkurranser 2016 
 
Det er ønske om at arrangørklubber får støtte til å arrangere 
rankingkonkurranser i Streetdance i 2016. Konkurransene er 
kostnadskrevende og for å få i gang Street Challenge er det 
viktig med støtte slik at klubber ønsker å ta på seg 
arrangementer. Til sammenligning gis det arrangementsstøtte til 
Freestyle/Discojazz konkurransene og IDO konkurransene.  
 
Forslaget går på 4 Streetchallenge konkurranser i 2016 + NM. 
 

Espen 



Streetchallenge konkurransene vil i enda større grad enn DC 
være avhengig av økonomisk støtte for å kunne gjennomføres 
som separate konkurranser. 
 
Arrangører av DC i 2016 må få melding om endring da dette vil 
ha økonomiske konsekvenser. 
 
Vedtak: 4 streetchallenge lyses ut + NM.  
 

113/14-16  
 

Informasjon til hovedstyret 17. august 
 
Det er ønskelig at seksjonene legger frem årshjul med møteplan, 
årsberetning fra første del av perioden samt handlingsplan for 
2.del av perioden på møtet. 
 
Seksjonen jobber med årshjul og årsberetning. Seksjonen har 
utarbeidet handlingsplan. Handlingsplan for resterende periode 
behandles på neste styremøte.  
 

 

114/14-16  
 

Møteplan resten av perioden 
Følgende datoer er satt opp til styremøter: Møtetidspunkt er 
17.30 til 19.00:  
21. september   
26. oktober 
30 november 
Styremøte i forbindelse med ledersamlingen15. januar 
15.februar 
4.april 
2.mai 
6.juni 

Espen 

115/14-16  
 

Arbeidsform i seksjonen 
Seksjonen ønsker bedre rutiner i forbindelse med tagging av 
mailer. Adm oppfordres til bedre tagging. Seksjonen undersøker 
systemet Slack for deling av filer. 

Espen 

116/14-16  
 

Eventuelt 
Handlingsplan: Seksjonen har utarbeidet en handlingsplan for 
perioden. Et av tiltakene er felles markedsføringsmateriell. Adm 
undersøker om andre forbund har gode løsninger på dette. 
Saken tas på ny til behandling på neste møte.  
 
Landslag: Bør seksjon utarbeider landslag? Pga retningslinjer 
fra NIF og OLTs nye toppidrettsmodell, kan dette være 
innebære fordeler for utøverne.  
Saken behandles på neste styremøte. 
 

Espen/adm 

 


