
 
 

  
    

 

 
 

Referat 

  

 Seksjon freestyle/IDO  
 Styremøte nr 10 arbeidsperioden 2014-2016 

 

                                                 
 
Dato:         22. juni        

                                          Tidspkt.:   17.30  
                                                 Sted:          Ullevål stadion        

 
Tilstede:  
 Heidi Jappée, Espen Kristiansen, Espen Klovning, Jørn-Inge Hansen, Nina Birkeland , Bich Kieu 
Nguyen, Beate Hofstad (hovedstyret), Harald Bråthen (hovedstyret) Anne Cathrine Røste (adm) 
Forfall: Gro Arctander, Tom Axelsen, Charlotte Lunde,  
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

90/14-16  
 

Godkjennelse av referat og saksliste. 
 
Referatet ble godkjent med bemerkninger. 
 

Anne 
Cathrine 
 

91/14-16  
 

Konstituering av nytt styre 
 
Gro Arctander og Tom Axelsen har trukket seg fra sine verv. 
Styret ble konstituert på nytt: 

Espen Klovning ble valgt som ny leder 
Heidi Jappée, nestleder 
Espen Kristiansen styremedlem 
Nina Birkeland, ungdomsrepresentant 
Charlotte Lunde, styremedlem 
Bich Kieu Nguyen, varamedlem 
 
Jørn-Inge Hansen : Leder av urbant utvalg 

 

Anne 
Cathrine 

92/14-16  
 

Tildeling av konkurranser 2016 
 
Foreløpig har følgende klubber har søkt om å arrangere 
konkurranser: 
Unique  
Studio 1  
Move On 

Styret/ 
Henriette 



Sarpsborg Danseklubb 
 
Vedtak: Seksjonen venter fortsatt på flere søkere da fristen er 10. 

juli. Administrasjonen sender ut en påminnelse til alle klubber om 

søknad til konkurranser. 

  
93/14-16  
 

Gjennomgang av økonomi 
 
 
Vedtak: Espen Klovning tar kontakt med adm og Tom Axelsen 
vedr. budsjettet for seksjonen. 

Espen 
Klovning 

94/14-16  
 

Uttak VM i HIP HOP 2015 
 
Årets resultater er svake. Er det på tide å stramme inn på hvem 
som blir tatt ut til EM og VM?  
 
For å øke nivå, foreslår adm at det tas ut kun topp 3 i solo og 1 i 
duo og gruppe i en periode framover.  
  

 
Vedtak:  
Seksjonen ønsker ikke å innføre endringer i inneværende sesong. 
En ny vurdering tas for 2016.  
 

 

95/14-16  
 

Uttak EM i Showdance 2015 
Vedtak: Uttaket er gjennomført 

 

96/14-16  
 

 NM i hiphop 10. oktober 

Søknad om midler Oslo Streetdance Klubb 

NM i IDO går parallelt med VM i Hip Hop. Derfor er det 
ønskelig at dette arrangeres separat IDO-NM. Oslo 
Streetdance har sendt en søknad om økonomisk støtte. 
 
Urbant utvalg ønsker å arrangere battle etter at NM er 
avsluttet på lørdag 
 
Vedtak: Seksjonen støtter arrangementet med 50.000,-. 
Nødvendige midler utover dette må fremskaffes av arrangement 
klubben. Urbant utvalg følger opp og kvalitetsikrer arrangementet.   
 

Jørn Inge 

97/14-16  
 

 Håndhevelse av Konkurransereglementet - REF. Victory Dance mail 
11.06.15 

 

1. Håndheving av konkurransereglement 
a. Hovedsakelig overdommers ansvar. Hvordan sikrer 

vi at regelbrudd blir fulgt opp? 

2. Uttak av dommere 
a. Det er seksjon som skal ta ut dommerne, ikke 

klubb. Hvordan følger vi opp dette videre? 
3. Dømming 

a. Sak for dommerseminaret i august? 
4. Lyd 

Styret/ 
Henriette 



a. Gjort et par grep. Forslaget om lydører er godt. 
Noe seksjonen kan gå til innkjøp av? Evt. tror jeg 
man kan få det som en app på tlf.  

Det er flere leverandører i Norge og prisen ligger fra ca. 2500,- til 
3000,- pr stk.  

 
 Vedtak: Seksjonen avventer rapport fra hoveddommer og 
behandler saken på neste styremøte. 
Administrasjonen går til innkjøp av lydører.   

 

98/14-16  
 

   
Søknad om midler Sula Danseklubb. 15.000 til dekke av trener i 
hiphop  
Vedtak: Søknaden er ikke innvilget.  

 

 

99/14-16  
 

Søknad om midler fra Oslo Streetdanceklubb til breddesamling  

 
Oslo Streetdance klubb ønsker herved å søke om breddemidler til 
gjennomføring av en breddesamling i hip hop i tidsrommet fredag 
28.august til søndag 30. august 2015. Breddesamlingen vil finne 
sted i Oslo Streetdance klubb sine lokaler. Det søkes om 45.000.  
Vi ønsker også å invitere dansere fra andre steder i landet og vil 
søke å gjøre avrop med gunstige priser til utøvere på eksisterende 
rammeavtaler i regi av ND på overnattingsteder  
 
Målsetting for workshop vil være: 

 Å rekruttere flere dansere til IDO hiphop 

 Markedsføre klubbene 

 Rekruttere flere konkurranse dansere til NM i oktober 

 Knytte nettverk og samarbeidsavtaler 

 Skape bedre samhold mellom utøvere på tvers av klubber i 

hele landet 

Vedtak: Seksjonen støtter breddesamlingen med 15.000. Urbant 
utvalg står for kvalitetssikring av samlingen.  
 
 

Jørn Inge 

100/14-16  
 

Danseregion Midt-Norge ønsker instruktørsamling i hiphop 
tentativt 19. 20 september. 
 
Danseregion Midt-Norge ønsker kompetanseheving for 
instruktører i regionen innen hiphop. Kostnad 15.000 pluss 
reise og opphold. Instruktør: Huyen.  
 
Vedtak: Seksjonen er positive til at det settes i gang et 
pilotprosjekt for kompetanseheving av instruktører i hiphop i 
regionene. Seksjonen ønsker at det utarbeides en plan for 
arbeidet og at pilotprosjektet evalueres i etterkant. Søknaden 
er godkjent.  
 

Jørn Inge/ 
Anne 
Cathrine 

101/14-16 Referat fra møte i Urbant utvalg 
Jørn-Inge redegjorde for arbeidet i urbant utvalg. Utvalget 
jobber primært med NM i hiphop og utdanning av nasjonale 
dommere.  

Jørn Inge/ 



102/14-16  
 
 

Dommerseminar 
Status i TKD 
Status utdanning av dommer i D2 hiphop 
 

Dommerutdanning 
Utvalget i urbane stiler starter arbeidet med å utarbeide nasjonale 
dommerutdanning i hiphop (D2). Huyen tar ansvaret med 
utarbeide den faglige delen av utdanningen.  
Utdanningen følger rammeplanen som er vedtatt for utdanningen. 
Det er ønskelig at dommere som har fullført D1 inviteres til å ta 
nasjonal dommerutdanning.   
 
Det er også ønskelig å utdanne hoveddommer i hiphop. Huyen tar 
kontakt med Erling i komiteen for dommere og trenere for å se på 
muligheten for å utdanne min en overdommer i 2015.  
 

 

Heidi/Eirik 

103/14-16  
 

Møteplan resten av tingperioden 
Neste møte er 10. august kl. 1730 på Idrettens Hus 

 

104/14-16  
 

Eventuelt  
 Søknad om å få med en ekstra reiseleder/trener til EM i 
showdance i Gibraltar 2015. 
 
Da vi ser at vår representasjons gjeng med dansere stadig vokser 
melder det seg et behov for å være flere med danseteknisk 
erfaring med på turer i Performing art, på lik linje med slik det blir 
gjort i Disco. 
 
Vedtak: Seksjonen dekker ekstra reiseleder til EM. 
 
Det skal arrangeres NNM i swing og hiphop januar 2015. Adm tar 
kontakt med Danseregion Nord-Norge for undersøke om 
danseregionen trenger bistand fra urbant utvalg til arrangementet.  

Adm 

 


