
  
    

 

 
 

Møtereferat 

 Styremøte nr . 02  I ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 
 
 Dato:        15. september  2014   

 Tidspkt.:   17.30 – 21.00  

 Sted:           Idrettens hus Ullevål stadion 

  

 
Tilstede: Gro Arctander, Tom Christian Axelsen, Heidi Jappee, 
Espen Kristiansen, Espen Klovning, Charlotte Lunde, Jørn Inge Hansen(Utvalg for 
Urbane stiler), Anne Cathrine Røste (adm), Beate Hofstad (ØNDK)(sak 13/14-16) 
 
 
Forfall: Nina Birkeland, Bich Kieu Nguyen 
 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar for 
oppfølging: 
  

12/14-16 Godkjenning av referat fra styremøte nr. 1 /2014-
2016 
Referatet ble godkjent 

 
 
 

13/14-16 Tettere samarbeid med kretsene 
Samarbeid med kretsene - Danseregion Øst 
ønsker et tettere samarbeid og vil gjerne ha regionale 
konkurranser slik som i sportsdans  
 
Beate Hofstad orienterte om arbeidet i kretsen. Kretsen 
ønsker regionale konkurranser i Freestyle/ IDO. Seksjonen 
stiller seg positive til klubber som ønsker å arrangere 
konkurranser.   
 
Det bør tydeliggjøres ved utlysning av konkurransene og 
på innbydelsene at konkurransen er todelt: En nasjonal 
konkurranse for dansere over 11 år og en regional 
konkurranse for barn under 11 år.  
 

Beate 
Hofstad 

14/14-16 Utvalg for urbane stiler 
Jørn Inge Hansen, Britt Janne Tennøy, Huyen Huynh, har takket 
ja til å sitte i utvalget for urbane stiler. Jørn Inge Hansen stilte 
på styremøte på vegne av utvalget. 
 
Utvalget ønsker å starte med å kartlegge hiphopmiljøet som 
finnes i ND allerede: Utenfor ND er det et større miljø som 
organiserer hiphop. – hva skal til for å inkludere disse miljøene? 

Jørn Inge 
Hansen/adm 



 
Et av tiltakene som burde settes i gang er utdanning av flere 
nasjonale dommere med god kjennskap til miljøet.  
 
Urbane stiler bør videre ha sine egne konkurranser både i Oslo 
og på andre steder. Det er realistisk å arrangere to 
konkurranser i urbane stiler i 2015. 
 
Det er i tillegg mange utfordringer med hensyn til organisering i 
klubber.  
 
Utvalget kommer med forslag til mandat til neste styremøte. 

15/14-16 Merkeprøver 
Skal IDO/freestyle seksjonen sette i gang arbeid med 
merkeprøver igjen? 
 
Merkeprøver settes i gang så raskt som mulig, for å få 
merkeprøver i slutten av sesongen  
Det bør også settes i gang merkeprøver i hiphop. 
Seksjonen ønsker å få plass pensum for bronsemerket 
innen 6.oktober. 
 
Det er opp til klubbene å organisere merkeprøver og 
prising av disse. ND skal tilby salg av merker og nedlasting 
av diplomer på www.dansing.no 
 
Vedtak: Nina Birkeland ser på forslaget og lager en endelig 
versjon i samarbeid med adm.  
 

Adm/Nina 

 YouMe 

Henvendelse fra Østfold Idrettskrets: 

Fra Østfold Idrettskrets:  

«Etter gode tilbakemeldinger fra skolene i fjor på danse-«kurset» 
Danseforbundet holdt, ønsker vi svært gjerne å ha dere med i år 
også. 

Opplegget blir det samme. Dere får muligheten til å vise frem 
idretten og lære bort noe basic som elevene (og lærerne) igjen 
kan med seg tilbake til sine klasser. Det er selvsagt lov å ha med 
info om forbund og nærmeste klubber etc. vi organisere og 
tilrettelegger, mens dere stiller med instruktør(er).» 

  

Vedtak: Seksjonen kan sende instruktør dersom Idrettskretsen 
finansierer tilbudet. 

Adm. bemerker. Har tatt kontakt med kretsen som bringer 
seksjonens vedtak til et møte med skolene.  
 

Adm 

16/14-16 Søknad om støtte til workshop i Bergen 
 
Bergen Freestyle Danseklubb skal 26-28 september. 2014 
arrangere workshop med to skotske trenere. 
 

Adm 

http://www.dansing.no/


Freestyleklubbene på Vestlandet er invitert, men workshopen 
er i utgangspunktet åpen for alle som ønsker å delta. 
 
For Bergen Freestyle er det første gangen det arrangeres 
workshop med utenlandske trenere.  
 
Vedtak: Seksjonen ønsker å støtte workshop med 3.000,- 
for å stimulere til aktivitet på Vestlandet.  
 

17/14-16 DKKQ – kvalifisering 
Ingen klubb har kontaktet seksjonen om ønske om å 
arrangere DKKQ i 2014. Seksjonen ønsker at klubber søker 
om kvalifisering for 2015. 
 

Gro 

18/14-16 Høringssvarene vedr konkurransereglementet. 
Høringssvarene ble behandlet av seksjonen. Det utarbeides nytt 
konkurransereglement på bakgrunn av svarene fra høringen. 

 

Tom 

19/14-16 Eventuelt 
 
Klare regler for uttak og støtte til utøvere (oppfølging av 
sak 4-14-16) 
Det har kommet flere positive tilbakemeldinger på at utøvere 
kan velge å bestille reiser utenom Idrettsreiser.  Klubbene 
utnevner en klubbkontakt pr. klubb og det blir møte med 
Idrettsreiser og klubbkontakt 10. november kl. 17.00 
 
Lisenser. Hva mener seksjonen om lisens?  Gro Arctander 
skal på møte med gruppen som skal arbeide med lisens 
frem mot ekstraordinært ting. Seksjonen ønsker at det skal 
sees på forsikringsordningen og dekningsgrad, samt andre 
medlemsfordeler. Det må også sees på størrelsen på 
beløpet på de ulike lisenser. 
 
Dommerkriterier: 
Heidi ser på dommerkriterier og oppdaterer dette.  
 

På neste styremøte vil det bli tatt opp til vurdering om det 
fortsatt er behov for to utenlandske dommere på de 
ordinære freestylekonkurransene, eller om vi har nok 
dommere til å dekke opp disse konkurransene med norsk 
dommere. 
 
 
Unique ønsker å flytte konkurranse i januar fordi 
tilfredstillende hall ikke er tilgjengelig. Klubben ønsker å 
arrangere konkurransen en uke senere. Klubben tar 
kontakt med Studio 1 og finner ut om DC 1 kan arrangeres 
31. januar. 
 
Det har kommet forespørsel om kjøpte flybilletter til 
feil dato til en konkurranse.  
Vedtak: Seksjonen kan ikke ta på seg ansvaret for dette. 
Husk å skrive på termin listen at det kan være endringer 
av dato.  

Eirik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gro 
 
 
 
 
 
 
Heidi/Gro 
 
 
 
 
 
Espen 
Kristiansen 
 
 
Gro/Eirik 



 
Neste møte er lørdag 27. september.  

 


