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Saksliste / Agenda 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Velge dirigent. Forslag: Trond Søvik 
3. Velge sekretær/protokollfører: Forslag:  
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. Forslag:  
5. Valg av tellekorps: Forslag:  
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Godkjenne forretningsorden  
9. Behandle seksjonens årsberetning 
10. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand.  

Regnskapet skal fremlegges og endelig godkjennes på 
særforbundsstinget.  

11. Behandle seksjonens budsjett.  
Budsjettet skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget.  

12. Behandle innkommende forslag og saker.  
13. Fastsette kontingent/avgift.  
14. Foreta følgende valg: 

a. Styre: 
Leder 
Nesteleder  
3 styremedlemmer 
2 varamedlemmer 

b. Valgkomité: 
Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

 

Vedlegg:  

• Valgkomiteens innstilling 

• Årsberetning for perioden 2018 til 2020 
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Innstilling nytt styre for freestyleseksjonen 2020-2022 
 
Etter samtaler med det nåværende styre, og fordelinger av roller og kjønn ønsker valgkomiteen 
følgende innstilling til seksjonen for Freestyle og IDO-grener:  
 
 

Rolle Navn Klubb 

Leder Bettina Wichmann Danseklubben Studio 1 

Nestleder Heidi Jappée Danseklubben 2Dance 

Styremedlem Espen Kristiansen Unique Danseklubb 

Styremedlem – u.rep Emilie Bakken Danseklubben 2Dance 

Styremedlem Bjørn Ivar Carlsen Elite Dance Fredrikstad 

1. Varamedlem Ingunn Odeland Aase Bergen Freestyle Danseklubb 

2. Varamedlem Øyvind Gulli Danseklubben Studio 1 

 
Bidragsytere, potensielle til valg senere år:  
May Helen Wold (Røa Danseklubb), Maria Dykas Bjerkeskaug (Step Up) 
 
På vegne av valgkomiteen, 
Silje Sogn Stave 
 
 
 
Styrets innstilling til ny valgkomite 2020-2022: 
 

Rolle Navn Klubb 

Leder Ida Craig Victory Dance 

Medlem Ina Linnerud Danseklubben Studio 1 

Medlem Jonas Elofsen Sarpsborg Evolution Danseklubb 

Varamedlem Marie Therese Mach Step Up Danseklubb 
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Årsberetning 

2020 

 

Freestyle og IDO-seksjonen 

Perioden 

2018-2020 

 

 
 

 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten, styrets arbeid og eventuelle 

undergruppers/fagutvalgs aktivitet.  
  



5 
 

1. Innholdsfortegnelse 
1. Innholdsfortegnelse ........................................................................................................... 5 

2. Forord ................................................................................................................................. 7 

COVID19 ................................................................................................................................. 7 

3. Styrets arbeid ..................................................................................................................... 8 

Styremøter.......................................................................................................................... 8 

Arbeidsoppgaver i seksjonen ............................................................................................. 8 

Aktivitet .................................................................................................................................. 9 

Vote4Dance - utregnersystem ........................................................................................... 9 

Internasjonale mesterskap ................................................................................................. 9 

Utdanning trener og dommer ............................................................................................ 9 

Prosjekter ........................................................................................................................... 9 

Dommeruttak FDJ og IDO ................................................................................................... 9 

DOTY ................................................................................................................................. 10 

NM Veka ........................................................................................................................... 10 

4. Perioden 2018-2019 ......................................................................................................... 10 

Seksjonsstyrets sammensetning .......................................................................................... 10 

Representasjon ..................................................................................................................... 10 

Offisielle møter i medlemsorganisasjonene .................................................................... 10 

IDO -grener ........................................................................................................................... 11 

VM Disco 2018 .................................................................................................................. 11 

EM Showdance 2018 ........................................................................................................ 12 

VM Showdance ................................................................................................................. 12 

Freestyle ............................................................................................................................... 13 

2018 .................................................................................................................................. 13 

Økonomi ............................................................................................................................... 13 

Medlemsutvikling ................................................................................................................. 13 

5. Perioden 2019 – 2020 ...................................................................................................... 14 

Seksjonsstyrets sammensetning .......................................................................................... 14 

Representasjon ..................................................................................................................... 14 

Offisielle møter i medlemsorganisasjonene .................................................................... 14 

IDO Grener............................................................................................................................ 14 

VM Jazz og moderne 2019 ............................................................................................... 16 



6 
 

EM Show 2019 .................................................................................................................. 17 

Freestyle ............................................................................................................................... 17 

2019 .................................................................................................................................. 17 

Økonomi ............................................................................................................................... 18 

Medlemsutvikling ................................................................................................................. 18 

 

  



7 
 

2. Forord 
Styreperioden for seksjonen har vært fra juni 2018 til august 2020. Som følge av den 

verdensomspennende korona-epidemien var det ikke tillatt å gjennomføre ting i juni som 

planlagt.  

Seksjonen har i perioden 2018-2020 behandlet veldig mange saker. Det er gjort store 

endringer i administrasjonen som har påvirket seksjonens arbeidsoppgaver. Dette har ført til 

ekstra arbeid og usikkerhet rundt arbeidsfordelingen.  

 

COVID19 

12. mars fikk vi den største endringen med korona viruset. Alt ble stengt ned. Seksjonens 

arbeidsoppgaver ble da rettet mot hvordan vi kan opprettholde aktivitet i seksjonen på tross 

av at Norge og resten av verden stengte ned. Seksjonen arrangerte jevnlige møter via Teams, 

hvor vi fulgte utviklingen tett. 

I denne perioden har vi avlyst tre freestyle konkurranser og utsatt NM i Freestyle til høsten 

2020. To Dance Challenge konkurranser er avlyst inkludert NM Veka. EM i Show, Jazz, 

Moderne og Disco ble avlyst, samt VM i Disco som skulle vært arrangert i Italia i oktober. VM 

i Show, Jazz og Moderne er foreløpig planlagt arrangert. Vi har brukt mye tid på disse 

arrangementene bl.a pga de økonomiske konsekvensene dette har ført til.  

Det har vært viktig for seksjonen å flytte på norske mesterskap, slik at vi i 2020 får kåret NM 

vinnere som ønsket av hovedstyret i Danseforbundet. 

For å opprettholde aktivitet og motivasjon har seksjonen organisert syv livetreninger med 

opptil 50 deltagere fra tre land. I tillegg har vi fått laget flere videoer med koreografier fra de 

forskjellige dansekategoriene i vår seksjon. Alle trenere på tvers av klubber ble inkludert i 

dette prosjektet.  

 

Olympiatoppen stengte ned og ifbm det fikk seksjonens deltagere forlenget sitt 

medlemsskap her.  
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3. Styrets arbeid 
Styremøter 

Det er i perioden 2018-2020 avholdt 23 styremøter hvor 257 saker er behandlet.  

For seksjonen var 2018 og 2019 år vi ser tilbake på med et enormt antall saker av alle 

kategorier. Noen saker har tatt svært mye fokus og kapasitet, noe som dessverre fører til at 

andre saker får mindre fokus og lavere prioritet.  

Vi håpet at vi i 2020 i størst mulig grad kunne fokusere på å tilrettelegge best mulig for alle 

klubber inn i fremtiden. Dessverre ble 2020 et spesielt år for alle. Pga COVID 19 ble 

arbeidsoppgavene rettet mot hvordan vi kunne opprettholde aktivitet i seksjonen på tross av 

at Norge og resten av verden stengte ned.  

Seksjonen og dens medlemmer går på med friskt mot og stiller oss til disposisjon for alle 

klubbene i Freestyle og IDO Norge. 

Arbeidsoppgaver i seksjonen 

En del av arbeidsoppgavene seksjonen behandler er bl.a.:  

· Terminliste - Terminlistene utarbeides på bakgrunn av internasjonale konkurranser og 

nasjonale konkurranser) 

· Tildeling av konkurranser -Tildeling av konkurranser gjennomføres på bakgrunn av alle 

søknadene vi mottar fra klubbene. Målsetningen til seksjonen er at dette er ferdig før alle 

går på ferie, slik at alle klubber som har fått tildelt konkurranser har best mulig tid til å booke 

haller. Samtidig er det kommet klare signaler om at NIF ønsker seg flere konkurranser ute i 

regionene, så vi oppfordrer klubber i andre deler av landet å søke om tildeling. 

· Tildeling av breddemidler – Tildeling av breddemidler gjennomføres på bakgrunn av 

mottatte søknader fortløpende gjennom året. Seksjonen ser at noen klubber er vesentlig 

flinkere til å søke enn andre og oppfordrer derfor dere andre til å være mer ivrig. Det er ikke 

sikkert dere får tilslag på alt eller kanskje ikke tilslag i det hele tatt første gangen, men 

fortsett å søke. ND og NIF ønsker Breddeprosjekter og rekruttering. 

· Tildeling av stipend i FDJ – Blir utarbeidet på bakgrunn av den nasjonale rankingen. 

· Tildeling av sponsing til representasjon internasjonalt – Dette er et møysommelig arbeide 

og tildeling til Topp har blitt lavere med årene ettersom mer fokus innen idretten er dreid 

mot Bredde. Men seksjonen jobber målrettet hvert år for at tildelingene til dette blir så høy 

som mulig.  

· Uttak av dansere til internasjonale mesterskap – Baserer seg på rankinglistene. I noen 

tilfeller er søknader der det er ledige plasser blitt godkjent.  

· Forespørsel om Team Captain og Reiseledere til Internasjonale mesterskap 

· Endringer av konkurransereglement nasjonalt – Reglementet blir oppdatert hvert år basert 

på tilbakemeldinger fra alle klubber som ønsker å gi innspill. Vi har knyttet til oss et knippe 

med eksterne ressurser som hver på sin måte har spisskompetanse innenfor dette område. I 
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samarbeid vurderer og vektlegger vi alle innspill og beslutter om dette skal tas inn eller 

fjernes fra eksisterende reglement. 

Aktivitet 

Vote4Dance - utregnersystem 
Byttet utregnersystemet Linus med Vote4dance. Dette har fungert strålende, og fungerer 
meget godt med „online-hjelp“. Det er gjort noen tilpasninger for å tilfredsstille Performing 
Art konkurransene samt bedømming i barneklassene u/11 år. Det vil fortsatt bli noen 
justeringer bl.a. med for håndtering av advarsler. 

Internasjonale mesterskap 

Seksjonen har innført møter i forkant av mesterskap med team captain, reiseleder, seksjon 

og administrasjon.  

På de store landslagssamlingene før mesterskap har vi hatt innleide foredragsholdere. På 

disse samlingene Champ/Elite dansere over 13 år blitt invitert.  

Det legges ned mye arbeid med booking av hotell og reiser til disse mesterskapene.  

Utdanning trener og dommer  

Årlig oppdateringsseminar for Hoveddommere innen vår seksjon er blitt innført. Dette 
avholdes i januar før konkurransesesongen starter.  
Aktivitetslederkurs, Trenere I og dommerkurs er blitt gjennomført. Trener II kurs ble utsatt 
pga korona, men aktiviteten er nå i gang igjen med Online undervisning og fysisk 
undervisning.  
 

Prosjekter 

Formasjonsprosjektet har vært suksessfullt og penger ble bevilget i 2017, 2018 og 2019.  I 

2020 fikk ikke formasjonen bevilget midler til prosjektet. Seksjonen har da omprioritert 

midler til å følge denne suksessen. Til audition for juniorer møtte ca 50 dansere for å prøve 

seg.  

I forlengelse av dette kan vi også berette om økt samarbeide med Olympiatoppen, hvor vi 

har fått økt antallet av utøvere som får tilgang til trening på Olympiatoppen, dog med en 

egenbetaling. Dette gir tilgang til 4 flotte samlinger i året hvor dansene trener sammen med 

andre særidretter, noe vi ser svært positivt på. Vi jobber for og videre utvikle akkurat denne 

delen.  

Dommeruttak FDJ og IDO 

Administrasjonen i samarbeid med dommerkomite fra seksjonen tar ut dommere til alle 

konkurransen. Primært er dette snakk om norske dommere til alle konkurranser i FDJ 

foruten NM og DOTY. Ønsker klubbene å bruke utenlandske dommere i noen av de andre 

FDJ konkurransen skal dette søkes seksjonen. I tilfeller der dommerkabalen allerede er 

fastsatt vil det ikke gis dispensasjon til bruk av internasjonale dommere.  
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DOTY 

Formatet på DOTY ble forandret noe i 2019. Vi ønsker at det skal kåres 2 stk. Dancers of the 

year i ordets rette forstand. Skal man bli Dancer of the year så må man ha vært med i året 

som har gått. 

NM Veka  

Dance Challenge skulle arrangeres under NM Veka som var på Hamar i uke 26. Hensikten 

med prosjektet NM Veka er at idretter som vanligvis ikke får så mye tid i media skal få 

oppmerksomhet på TV. Våre dansegrener i IDO fikk sendetid av Nrk. Målet er at dette skal 

være et arrangement som gjør vår idrett bedre kjent i Norge. I tillegg ser vi i seksjonen 

denne konkurransen som en mulighet til en stor sosial samling for klubbene og deres 

foreldre og medlemmer – spesielt for barnedansere og juniorer.  

4. Perioden 2018-2019 
 

Seksjonsstyrets sammensetning 

 

Leder Bettina Wichman Danseklubben Studio1 
Nestleder Heidi Strømberg Jappée Danseklubben 2dance 
Styremedlem Espen Kristiansen Danseklubben Unique 
Styremedlem Øyvind Gulli Danseklubben 2dance 
Styremedlem Emilie Bakken Danseklubben Studio1 
1. varamedlem Helge Mushom Kristiansand Danseklubb 
2. varamedlem Ingunn Odland Aase Bergen Freestyleklubb 
3. varmedlem May Hélene Wold ESS Røa Danseklubb 
   
Valgkomité:   
Leder Lillian Almas Ullensaker Turn 
Medlem Silje Stave Danseklubben Move On 
Medlem Lars Gravdahl Danseklubben Studio1 
Medlem Ann-Kristin Helleberg Dansehuset Lillehammer 

 

 

Representasjon 

Offisielle møter i medlemsorganisasjonene 

Bettina Wichmann har representert seksjonen på hovedstyremøtene. 

Wenche Hansen har representert seksjonen på ADFP møte i Leicster, Storbritannia.  

Anders Gogstad og Heidi Strømberg Jappèe har representert seksjonen ved IDO AGM møte i 

2018 i Sør-Korea.  
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IDO -grener 

I 2018 var Norge var representert i IDO World Gala Awards i Riesa, Tyskland med Herman 

Keim og Selina Jappée i Moderne duo. I tillegg ble seksjonen tildelt en U- stipend utøver ved 

Olympiatoppen representert ved Selina Jappèe. 

Kongepokalen ble delt ut i kategorien Disco. Vinner ble Selina Jappée i Disco solo Senior 

kvinner under Norgemesterskapet i oktober 2018. 

 

VM Disco 2018 

 
 

EM i Disco 2018 
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VM Jazz og moderne 2018

 
 

EM Jazz og moderne 2018 

Norge deltok med kun noen få deltagere under EM i Jazz og Moderne i St. Petersburg, 

Russland. Disse tok ingen medaljer.  

EM Showdance 2018 

 

VM Showdance  
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Freestyle 

 2018 
 
Plass 

 
Utøver 

 
Forbund 

 
Undergren 

 
Klasse 

 
Dato 

 
Land/Sted 

 
Klubb 

1 Joakim Visnes ADFP Slow U/16 Boy  Diva Divo Studio1 

1 Joakim Visnes ADFP Freestyle U/16 Boy  Divo Divo Studio1 

1 Joakim Visnes ADFP Slow U/16 Boy  ICON Studio1 

1 Joakim Visnes ADFP Freestyle U/16 Boy  ICON Studio1 

1 Joakim Visnes ADFP Slow U/16 Boy  DKKQ Studio1 

2 Joakim Visnes ADFP Freestyle U/16 Boy  DKKQ Studio1 

Diva Awards vinner i kategorien Slow gutter under 16 år 

Økonomi 

Seksjonen har i perioden jobbet innenfor tildelte rammer som var redusert med ca. 10 % fra 

foregående år. Det har i perioden blitt tildelt et eget beløp til etablering og gjennomføring av 

formasjoner som ble en stor suksess. Tildelte midler og budsjettet kjennetegnes med en 

vesentlig endring fra topp til bredde. Dette medførte en kraftig redusering av seksjonens 

støtte til deltaker i internasjonale arrangementer, størrelsesorden 20-25%. Seksjonen ser 

konkurranser i begge grener som en svært viktig rekrutteringskanal og har således videreført 

støtten til klubber som arrangerer. 

Andre viktige breddetiltak har vært åpne treningssamlinger. 

Medlemsutvikling 

2018:  
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5. Perioden 2019 – 2020 
Seksjonsstyrets sammensetning 

 

Leder Bettina Wichman Danseklubben Studio1 
Nestleder Heidi Strømberg Jappée Danseklubben 2dance 
Styremedlem Espen Kristiansen Danseklubben Unique 
Styremedlem Øyvind Gulli Danseklubben 2dance 
Styremedlem Emilie Bakken Danseklubben Studio1 
1. varamedlem Helge Mushom Kristiansand Danseklubb 
2. varamedlem Ingunn Odland Aase Bergen Freestyleklubb 
3. varmedlem May Hélene Wold ESS Røa Danseklubb 
   
Valgkomité:   
Medlem Silje Stave Danseklubben Move On 
Medlem Lars Gravdahl Danseklubben Studio1 
Medlem Ann-Kristin Helleberg Dansehuset Lillehammer 

 

Representasjon 

Offisielle møter i medlemsorganisasjonene 

Anders Gogstad og Bettina Wichmann har representert seksjonen ved IDO AGM møte i juni 

2019 i Roma, Italia. 

 

IDO Grener 

I 2019 var Norge representert i IDO World Gala Awards med Julie Sofie Wichmann i Disco 

solo fra Danseklubben Studio 1 og med Moderne Gruppe - 2dance Company (Herman Keim, 

Selina Jappée, Sophia Bråthen Akerholt, Sarah Antonsen, Amalie Ervik Harildstad og Martin 

Lilleberg) fra Danseklubben 2 Dance. Lars Henriksen var representert som trener for 

gruppen.  

 

Som følge av et godt arbeide mot Olympiatopp med samarbeid fra administrasjonen, fikk vi 

muligheten til å gi 12 dansere treningskort/tilgang til Olympiatoppen med 4 samlinger med 

både trening og faglig utbytte. Seksjonen fikk tildelt to U- stipend utøvere ved 

Olympiatoppen representert ved Selina Jappèe i Performing Art og Julie Sofie Wichman i 

Disco. 
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VM Disco 2019 

 
 

EM Disco 2019
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VM Jazz og moderne 2019

 
 
EM Jazz og moderne 2019 
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EM Show 2019 

 
VM Show 2019 

 
 

Freestyle 

2019 
 
Plass 

 
Utøver 

 
Forbund 

 
Undergren 

 
Klasse 

 
Dato 

 
Land/Sted 

 
Klubb 

1 Joakim Visnes ADFP Slow U/16 Boy  Diva Divo Studio1 

2 Joakim Visnes ADFP Freestyle U/16 Boy  Divo Divo Studio1 

 

  



18 
 

Økonomi 

Seksjonen har i perioden jobbet innenfor tildelte rammer som var redusert med ca. 256.000 

fra foregående år. Seksjonen har fortsatt fokus på å gi klubbene arrangementsstøtte for de 

som velger å arrangere konkurranser i IDO og Freestylegrener. Konkurranse er den desidert 

viktigste rekrutteringskanalen for begge grener og det har derfor vært svært viktig at 

seksjonen er med å støtte klubbene i gjennomføringen gjennom å gi arrangementsstøtte.  

Budsjettet og tildelingen av de ulike postene inneholdt en ytterligere reduksjon fra Topp til 

Bredde basert på føring sentralt i NIF. Dette medførte en vesentlig redusering av seksjonens 

støtte til deltaker i internasjonale arrangementer, størrelsesorden 10 % (kr. 47500,-). 

Ettersom det har vært fokus på bredde i perioden innførte seksjonen i 2017 muligheter for 

klubbene for å få dekket startavgiften for 1. gangs startene og 2. gangstartende. Dette ble en 

stor suksess og flere av de andre seksjonene har i ettertid adoptert denne muligheten. 

I 2020 mistet seksjonen prosjektstøtten til formasjonene. 

Medlemsutvikling 

Vi har fått en økt interesse fra dansere fra et annet forbund bl.a pga vårt medlemsskap i NIF. 

Disse har byttet medlemsskap til våre medlemsklubber. 

 


