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Breddetiltak 2021
Hele Norge Danser Samba  

Hele Norge Danser Samba – para 
Skal vi Danse - Youth



S POR T SDANS

HELE NORGE DANSER SAMBA - DEL 1

•En rød tråd 

•Del 1 – Rekruttering for hele 2021 
•SFO-prosjekt – gratiskurs 2 ganger pr. år 

 Oppstart samtidig med grunnkurs 
 Oppvisning og presentasjon av klubb 

•Over i klubb – gratiskurs 
Egenandel kr 100,- 

•Mini-konkurranser i regi av regionene 
Små krav til gjennomførelse 

•Mål for prosjektet 
•25-30% av deltakerne skal gå over i ordinære kurs i klubben, hvorav 80% av disse bør starte sin første 
konkurranse i løpet av sesongen. 
•50% av fortsettelseskurset bør forbli i klubben

FRA NYBEGYNNER TIL ELITEDANSER
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HELE NORGE DANSER SAMBA - DEL 1

•En klubb kan maksimalt få støtte til 2 kurs hver sesong  

•Hvert kurs får en støtte på kr 3500,-  

•Klubben må selv dekke medlemsavgiften til Norges Danseforbund på kr 100,- og registrere alle i egne 
medlemsregistre i Klubbadmin. 

•Rapport fra Klubbadmin og bilder fra arrangementene må sendes seksjonen før støtte utbetales. 

•Felles oppvisning støttes med kr 1500,-. (Her kan dere få litt inntekt av servering også) 

•4 ukers GRATIS oppfølgingskurs får støtte på kr 3000 (Egenandel er her kr 100,- som dekker medlemskap i 
ND) 

•Alle må besvare et evalueringsskjema etter endt prosjekt for videre utvikling av prosjektet. 

•Klubbene søker på hele prosjektet som da går over 1 år. 

Alle rapporter og bilder sendes til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen på mail til 
sportsdans@dansing.no 

PROSJEKTVILKÅR OG STØTTE

mailto:sportsdans@dansing.no


S POR T SDANS

HELE NORGE DANSER SAMBA - DEL 1

• Komplett oppsett av prosjektet 

• Forslag til hvordan dere kontakter Skoler 

• Forslag til Invitasjoner til kursene dere kan få SFO til å sende ut. 

• Video med «Bli med dansen og info om gjennomføring av kursene til hver sesong 

• Forslag til invitasjon til oppvisning 

• Forslag til invitasjon til fortsettelseskurs 

«Bli med dansen» blir også sendt ut til alle klubber, slik at Barneklassene for eksempel kan 
danse disse samlet for gøy på regionale konkurranser.

MATERIALE DERE VIL FÅ TILSENDT
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HELE NORGE DANSER SAMBA - DEL 2

• Sette Merkeprøver i system 

• Er pr. nå i dialog med regionene om de kan tilrettelegge workshops for nybegynnere 
opp til de som har bronsjemerke 

• SDS arrangerer samlinger for alle med bronsjemerket og opp til gullmerket. 

• Mål: Få aktive dansere opp på et høyere nivå raskere slik at vi blir konkurransedyktige 
internasjonalt

REKRUTTERING TIL AKADEMIET
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HELE NORGE DANSER SAMBA - PARA

•Frivillig oppstart 

•6 uker gratiskurs ute på bohjem eller i egen klubb (felles for para og rullestol inntil videre) 

•Fortsettelseskurs på 5 uker eller mer med arrangementsstøtte 

•Mål: Over i klubb som ordinære paradansere og deltakere i konkurranser 

ØKE REKRUTTERINGEN FOR ALLE MED PSYKISK ELLER FYSISK  
FUNKSJONSHEMMING,  MEN MED VEKT PÅ BARN OG UNGE.



S POR T SDANS

HELE NORGE DANSER SAMBA - PARA

•En klubb kan maksimalt få støtte til 2 kurs hver sesong  

•Hvert kurs får en støtte på kr 3500,-  

•Deltakerne må selv dekke medlemsavgiften til Norges Danseforbund på kr 100,- og klubben må registrere 
alle i egne medlemsregistre i Klubbadmin. 

•Rapport fra Klubbadmin og bilder fra arrangementene må sendes seksjonen før støtte utbetales. 

•Oppfølgingskurs på 5 uker eller mer får støtte på kr 3000,-. Deltakerne betaler her en redusert kursavgift 
samt resten av medlemsavgiften. 

•Klubben skal arrangere en felles oppvisning for deltakerne. 

•Rapport om hvem som fortsetter skal sendes til seksjonen. 

•Alle må besvare et evalueringsskjema etter endt prosjekt for videre utvikling av prosjektet. 

•Klubbene søker på hele prosjektet som da går over 1 år. 

•Alle rapporter og bilder sendes til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen på mail til sportsdans@dansing.no

PROSJEKTVILKÅR OG STØTTE

mailto:sportsdans@dansing.no
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HELE NORGE DANSER SAMBA - PARA

• Komplett oppsett av prosjektet inkl. et webinar med råd og veiledning om 
tilrettelegging og gjennomføring. 

• Tenke utenfor boksen  

• Fokus på engasjement og morsomme kurs 

• Forslag til hvordan dere finner deltakere 

• Forslag til Invitasjon til kursene 

• Forslag til invitasjon til oppvisning 

• Forslag til invitasjon til fortsettelseskurs

MATERIALE DERE VIL FÅ TILSENDT
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HELE NORGE DANSER SAMBA - PARA

• Trenerbistand ved behov 

• Utdanning av egne trener

ANNET
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SKAL VI DANSE - YOUTH

• 4 ukers gratiskurs i gymtimer på ungdomsskoler rettet inn mot juleballene 
Hovedvekt på Samba og Cha cha samt et Showcase sammensatt av flere 
danseformer. Dette kan utføres singel, som par og man kan  battle i grupper. 
Fokuset på kurset er å ha det GØY med dans. 

• 4 ukers gratis oppfølgingskurs 
Enten på skolen etter skoletid eller i egne lokaler 

• En type happening 
Battle eller liknende på ballet eller en happening i klubb 

• Mål: Få deltakerne over som ordinære medlemmer og deltakere i konkurranser

REKRUTTERING AV UNGDOM MELLOM 13-19 ÅR
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SKAL VI DANSE - YOUTH

• Hvert kurs får en støtte på kr 5000,-. Det kreves her 2 trenere. 

• Klubben må selv dekke medlemsavgiften til Norges Danseforbund på kr 100,- og 
registrere alle i egne medlemsregistre i Klubbadmin. 

• Rapport fra Klubbadmin og bilder/video fra arrangementene må sendes seksjonen før 
støtte utbetales. 

• 4 ukers GRATIS oppfølgingskurs får støtte på kr 3000 (Egenandel er her kr 100,- som 
dekker medlemskap i ND) Video fra en battle sendes inn. 

• Alle må besvare et evalueringsskjema etter endt prosjekt for videre utvikling av 
prosjektet. 

Alle rapporter og bilder/videoer sendes til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen på mail 
til sportsdans@dansing.no

PROSJEKTVILKÅR OG STØTTE

mailto:sportsdans@dansing.no
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SKAL VI DANSE - YOUTH

• Komplett oppsett av prosjektet inkl. en video med et koreografert Showcase og råd 
og veiledning om tilrettelegging og gjennomføring 

Fokus på engasjement og morsomme kurs 

• Forslag til Invitasjoner til Skolene 

• Forslag til invitasjon til fortsettelseskurs

MATERIALE DERE VIL FÅ TILSENDT
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