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Medlemsmøte i grenseksjonen for 
sportsdans og linedance  

 
Quality Airport Hotel Gardermoen 

Lørdag 29.08.2020 
Kl. 16.30 
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Saksliste / Agenda 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Velge dirigent. Forslag: Gunnar Albrigtsen 
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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Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  
Forslag til vedtak: De fremmøtte delegater godkjennes. 
 

Sak 2: Velge dirigent 
Forslag til vedtak: Gunnar Albrigtsen velges som dirigent 
 

Sak 3: Velge sekretær/protokollfører 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 5: Valg av tellekorps 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 7: Godkjenne sakslisten 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 8: Godkjenne forretningsorden 
Forslag til vedtak: forretningsorden godkjennes 
 

Forretningsorden: 
Tinget og seksjonenes medlemsmøter ledes av valgte dirigenter 

- Referat føres av de valgte sekretærer 
- Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes 
taletiden til 3 minutter første gang og 2 minutter andre og 1 minutt tredje gang. 

- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 
- Dirigenten kan foreslå forkorting av tale tiden og sette strek for de inntegnede talere. 
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

o Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens 
navn og klubb.  

o Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek 
er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

- Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som Norges 
Danseforbunds lov fastsetter.  

- Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og imot. 
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Sak 9: Behandle seksjonens årsberetning 
Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes 
 

Sak 10: Behandle seksjonens regnskap i revidert stand. Regnskapet 
skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes 
 

Sak 11: Behandle seksjonens budsjett. Budsjettet skal fremlegges og 
endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes 
 

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker 
Ingen innkommende forslag og/eller saker.  

 
Sak 13: Fastsette kontingent/avgift 
Ikke aktuelt – behandles på særforbundsstinget  

 
Sak 14: Foreta følgende valg: 
a) Styret: 

- Leder 
- Nestleder 
- 3 styremedlemmer 
- 2 varamedlemmer 

b) Valgkomité: 
Valgkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem 
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VALGKOMMITEENS INNSTILLING TIL SEKSJONSSTYRET i SPORTDANS 2020 til 
2022 
 

Valgkomiteen har fått in et forslag från LSK som vi har valgt å fremme. Vi mener at denne 
sammensetning av et styre kan representere en ny giv og positiv utvikling til sportsdans  i Norge. 
Vedlagt følger med en grundig beskrivelse fra kandidatene om hvilke forutsetninger og visjoner man 
har for et nytt styre. Her beskrives strategi plan og fokus som er viktig at møtedeltakere har lest 
gjennom før de tar stilling til valget.  
 

Rolle Navn Klubb 

Leder Jan Tore Jacobsen LSK Dans 

Nestleder Anita Langset Romerike Danseklubb – Norwegian Dance 

Styremedlem Mette Midthun Walde NJS 

Styremedlem Hilde Kristiansen Diamond Dance Sportsdansklubb Romerike 

Ungd.repr. Philip Kristen Holmboe LSK Dans 

1. Varamedlem Torkel Rønold Bråthen LSK Dans 

2. Varamedlem Janick Glud Løwe NeRo Sportsdansere 

 
 
 

Fullstendig begrunnelse for innstillingen: Trykk her! 
 
For valgkomiteen  
Leder Monica Fladby  
Medlem Kjetil Eltervaag  
Medlem Kari Lis Eriksen  
 
 
 
Innstilling til ny valgkomite blir publisert så snart den er klar! 
 
 

 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/Begrunnelse-valgkomite-Sportsdans.pdf?mtime=20200817093810
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Årsberetning 

2020 
 

 
Sportsdans og Linedance seksjonen 

Perioden 

2018-2020 
 

 
 

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

undergruppers/fagutvalgs aktivitet.  
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Styrets sammensetning 
 

 
Leder                 Sigurd Ringvoll   Kristiansand Danseklubb 
Nestleder          Pieter Spilling                  LSKdans / Romerike Danseklubb 
                 
1. Styremedlem  Jan Einar Kiil                          NeRo Sportsdansere 
2. Styremedlem  Alexandra Kakurina  NeRo Sportsdansere (*permittert) 
3. Styremedlem  Tor Erik Sørensen                      Rullestoldanseklubben Fristil 
 
Ungdomsrepresentant Tanja Kleiven Lundal                      Haugesund Danseklubb                    
        
1. Varamedlem  Ann Solveig Eriksen  Elvebyen Sportsdansere (fast styremedlem) 
2. varamedlem  Henry Molvær   Hill                                                   
3. Varamedlem  Pia Løwe    NeRo Sportsdansere                    
 
I tillegg har linedance vært representert ved Raymond Sarlemijn. Pieter Spilling har deltatt i 
linedance-utvalget som seksjonens representant. Nåværende leder av Linedance-utvalget er 
Karianne Heimvik (Bergen Vest Danseklubb). 

 
*Høsten 2018 ble Alexandra Kakurina ansatt i ND administrasjon. Hun ble dermed permittert og Ann 
Solveig Eriksen, Elvebyen, har trådt inn som fast styremedlem.                                         
 

Representanter: 
 

Seksjonen har vært representert på Annual General Meeting (AGM / Årsmøte) i WDSF, samt i årlige 
møter i det Nord-Europeiske samarbeidet knyttet til NEC.  

• 2018 WDSF AGM: Morten Engan (seksjon) og Anita Langset (PD) 

• 2019 WDSF AGM: Pia Lundanes Løwe (seksjon) og Anita Langset (PD) 

• 2020 WDSF AGM er avlyst pga Covid-19 

• 2018 NEC: Pieter Spilling 

• 2019 NEC: Anita Langset og Jan Tore Jacobsen ifbm Christmas Dance Festival 

Styrets arbeid 
 

Styret har hatt faste møter en gang i måneden. I hovedsak gjennomført digitalt, men også noen 
fysiske møter. 
Det har vært gjennomført 29 styremøter og ca 250 saker er behandlet. 
Arbeidsoppgavene i seksjonsstyret har i perioden blant annet omfattet: 

• Følge opp vedtatte handlingsplaner 
• Vedta terminlister i sportsdans  
• Tildeling av nasjonale konkurranser 
• Tildele, planlegge og gjennomføre landslags- og TTN-samlinger 
• Gjøre uttak av utenlandske dommere til nasjonale konkurranser gjennom egen 

dommerkomite 
• Gjøre uttak til internasjonale mesterskap; EM og VM 
• Budsjettering av midler både til topp og bredde i tråd med retningslinjer vedtatt på sist Ting 

og innenfor tildelte rammer fra HS 
• Tildeling av breddemidler 
• Delta på Hovedstyremøter 
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Generelt 
Styret anser aktiviteten i seksjonen til å være bra, men rekruttering er en utfordring for både ND, 
seksjon, regioner og klubber.  
I den forbindelse har seksjonen siden 2017 hatt et prosjekt innen linedance, hvor det har vært jobbet 
systematisk og målrettet for å få en større del av den uorganiserte linedance-aktiviteten inn i ND. Det 
er opprettet en egen linedance-komite for dette prosjektet, med representanter fra 
linedancemiljøet, seksjonsstyret og administrasjonen. Her har særlig administrasjonen og Raymond 
Sarlemijn gjort en uvurderlig og omfattende innsats, og arbeidet har resultert i nye klubber og økt 
aktivitet innen grenen. Seksjonen har stor tro på at fortsatt målrettet arbeid på dette området vil 
føre til økning av aktiviteten. 
Inneværende år har seksjonen dessuten fått tildelt breddemidler til et rekrutteringsprosjekt innen 
sportsdans. 
 
Seksjonen har videreført arbeidet med Landslags- og TTN samlinger, men redusert antallet til 2 
samlinger pr år. Dette med bakgrunn i at det er ønskelig at dansepar i større grad deltar i 
utenlandske konkurranser og treningssamlinger, samt at flere klubber har arrangert egne 
treningssamlinger med gode trenere fra utlandet. Det har vært en liten nedgang i deltagelse på TTN 
samlingene. 
 
I mars 2020 ble Norge og verden rammet av Covid-19 pandemien og all trenings- og 
konkurranseaktivitet måtte innstilles. Dette har ført til dramatisk reduserte aktiviteter, og flere 
lovende dansepar har sluttet. Det er helt klart at sporten er svært skadelidende av den situasjonen 
som har oppstått. 
Internasjonale konkurranser har også blitt innstilt over hele verden. 
 

Toppidrett 
Landslagsparene har hatt en svært god utvikling i perioden og høsten 2019 etablerte Petter & Kine 
seg på Topp 50 listen til WDSF (pt nr 46 i latin), tett etterfulgt av Dominykas & Helene som er ranket 
som nr 52 (standard).  
Jonas & Kristy følger godt etter og er nr 62 (standard) og Lars Olav & Vivian er nr 65 (latin). 
Flere av parene har også fått gode plasseringer i EM, VM og Grand Slams. 
Uttak til landslaget gjøres hvert halvår. Landslagsparene støttes med treningssamlinger og et 
rammebeløp (basert på dokumenterbare kostnader). I tillegg får førsteparet dekket reisekostnader til 
EM og VM. 
 
Det har vært tatt ut 4-6 par til rekrutteringslandslaget i perioden. Flere av parene har hatt god 
utvikling med mange gode plasseringer i U21 og mindre konkurranser, men det er et hopp opp til 
landslagsnivå. 
 
Det har blitt gjennomført samtaler med alle par på landslagene ifbm treningssamlinger for å fange 
opp behov og ønsker som seksjonen kan ta med seg i videre arbeid med landslagsutviklingen. 
Landslagskomiteen (3 pers) ser det er et behov for bedre sportsfaglig ledelse og vil anbefale 
påtroppende styre om å se nærmere på dette. 
 
På både landslag og rekrutteringslandslag har flere par sluttet siste halvår. Uttaket som ble gjort for 
første halvår 2020 er gjort gjeldende for andre halvår, med frafall av 3-4 par. 
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Breddeidrett og rekruttering 
Seksjonen har hatt nogenlunde lik fokus på topp-idrett som breddeidrett. I motsetning til 
toppidretten (landslagssatsingen) som i større grad kan styres direkte av seksjonen, er 
bredde/rekruttering et arbeid som i stor grad må ligge hos klubbene. Både seksjon og administrasjon 
har utlyst midler til bredde og rekrutteringsarbeid og noen klubber har gjennomført aktiviteter. 
Den økonomiske modellen i forbundet har også endret seg i perioden til å bli mer prosjektbaserte 
midler som må søkes på. Et slikt prosjekt som seksjonen har tatt initiativet til er (arbeidstittel:) «Skal 
vi Danse - Youth» beregnet på ungdom for å rekruttere yngre ungdom inn i sporten på en uformell 
måte. Prosjektet har ikke kommet i gang da seksjonsstyret ikke har hatt kapasitet på egen hånd men 
ønsket å benytte en prosjektleder i administrasjonen – som på sin side også slet med 
kapasitetsproblemer. I 2020 har dette prosjektet stoppet helt opp pga Covid-19. 
Vi ser derimot at flere klubber har klart å sette opp aktiviteter i sine lokaler – innenfor 
smittevernsregler – for å aktivisere barn i dansekurs. 
 
Konkurranseaktivitet 
Årlig arrangeres det 4 nasjonale rankingkonkurranser i sportsdans, samt NM i standard/latin og NM i 
flerdans. Dessuten avholdes årlig Christmas Dance Festival, Norges eneste internasjonale 
konkurranse. I tillegg arrangeres det regionale konkurranser i 3 av regionene, til sammen opptil 18 
regionale konkurranser i året. Alt i alt utgjør dette et stort tilbud av konkurranser innen sportsdans. 
Linedance har vært invitert inn i flere konkurranser i løpet av perioden og seksjonen ønsker at grenen 
skal bli en fast del av terminlisten. 
I 2019 var Norge vertskap for North European Championship som ble gjennomført som en separat 
konkurranse ifbm Christmas Dance Festival. Sportslig og arrangementmessig var NEC & CDF en 
suksess og det ligger et godt grunnlag for videre utvikling av konkurransen for fremtiden. 
 
Talent Team Norway 
Seksjonen har fortsatt arbeidet med TTN. I 2018 ble det arrangert 4 samlinger, mens i 2019 ble det 
redusert til 2 samlinger i året da seksjonen opplever at mange klubber har tilsvarende gode 
treningssamlinger, slik at den totale treningsmengden for danserne blir så stor at det går ut over 
deltagelse i konkurranser i utlandet som er ønskelig. TTN er åpen for alle utøvere i eliteklassen, og 
det har også blitt tilrettelagt treningstilbud til de lavere nivåene som breddetiltak. TTN-samlingene 
finansieres i form av støtte fra seksjonen, i tillegg til at deltakerne betaler en deltakeravgift. 
Seksjonen ønsker å videreføre og videreutvikle 2 årlige TTN samlinger samkjørt med 
landslagssamlinger. 
I 2020 har det blitt gjennomført 1 TTN/landslagssamling. Samling nr 2 skulle være i august men pga 
Covid-19 har dette ikke vært mulig å gå videre på. I stedet blir landslagspar invitert inn til en 
treningssamling ifbm dommer-kongressen som arrangeres av Akademiet. 
 
 
Linedance 
Linedance er organisert i Sportsdans- og Linedanceseksjonen. Linedance har hatt en egen komite 
som har arbeidet for å fremme dansegrenen både i form av rekrutteringstiltak og konkurranser. 
Komiteen har under perioden byttet leder og har i dag bra fremdrift i sitt arbeid. 
Linedance sin målsetning er på sikt å bli en selvstendig seksjon, men må da ha over 1500 aktive 
medlemmer. Ut fra kjennskap til linedance-miljøet bør det være mulig å få til på sikt da det er mange 
uorganiserte linedance-grupper man ønsker å få innlemmet i ND. En utfordring i så måte er å finne 
løsninger hvor kommersielle aktører (danseskoler/instruktører) også kan være tilknyttet ND gjennom 
klubb-organisering, og at det kan komme på plass enkeltmedlemsskap direkte mot ND for personer 
som ikke har tilhørighet til noen klubb. 
Vi må også ta i betraktning at mange linedancere er sosial-dansere som ikke ønsker å konkurrere og 
dermed ikke ser noen grunn til å være med i et idrettsforbund hvor konkurranser er en prioritert 
aktivitet.  
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Idrettsregistreringen 
Idrettsregistreringen viser en kraftig nedgang fra 2017 (ref forrige periodes årsberetning) hvor det 
totalt var 4459 registrerte aktive i sportsdans grenene, til 2018 med 2163 og 2019 med 2257. Altså 
en liten oppgang i denne perioden fra 2018 til 2019.  
 
Sportsdans: 

 

Linedance:  

Linedance har en nokså stabil medlemsmasse med en liten nedgang fra 352 til 341 medlemmer i 2019.  

 
 

 
 
 
Uten tvil vil det være viktig for neste periode å iverksette aktiviteter for å få flere inn i sporten, samt 
holde på de parene som fortsatt er med, men ikke får trent eller konkurrert i den pandemi-
situasjonen landet befinner seg i. 
 

Økonomi  
I inneværende periode har den økonomiske rammen for sportsdans & linedance blitt ytterligere 
redusert, samtidig som midler har blitt gjort tilgjengelig fra forbundet sentralt som prosjektbasert 
støtte.  
Linedance har i all hovedsak fått prosjektbaserte midler. 
 
 
 
 


