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Seksjonsstyrets sammensetning 
 

Leder                 Morten Engan   Hill Sportsdansere 

Nestleder           Michelle Lindøe Enger  Bislett Sportsdansere                 

1. Styremedl.     Sigurd Ringvoll                      KDK 

2. Styremedl.     Pia Lundanes Løwe  NeRo                        

Ungd. Repr.       Mai Mentzoni   NeRo         

1. Varamedl.      Tor Erik Sørensen   Rullestolklubben Fristil 

2. Varamedl.      Hilde Skogholt    Elvebyen                     

3. Varamedl.      Jan Einar Kiil   LSK                  

 

I tillegg har Hilde Bjørklund, Nes Danseklubb, deltatt på lik linje med det øvrige 

seksjonsstyret med hovedansvarsområde knyttet til CWDCL-aktivitetene.  

 

Valgkomité: 

Leder Monica Melås NeRo 

Medlem Kjetil Eltervaag NJS 

Medlem Kari Lis Eriksen Hill 

1 varamedlem Marianne Norland NeRo  

2 varamedlem Erik Helgesen Elvebyen 

 

 

Endringer i perioden 

 

Det har ikke vært endringer i seksjonsstyrets sammensetning i perioden. I valgkomiteen har 

Monica Melås og Marianne Norland trukket seg i perioden. 

 

 

Oppnevnte representanter som har representert seksjonen:  

 

WDSF Annual General Meeting 2015 og 2016: Morten Engan 

Konstituerende møte for WDSF Dancesport Europe august 2014: Morten Engan 

Møter i det Nord-Europeiske samarbeidet november 2014 og desember 2015: Morten Engan 

 

 

Styrets arbeid 

 

Styremøter 

Det er avholdt 27 styremøter hvor 392 saker er behandlet. I tillegg har seksjonen ytterligere et 

styremøte i forkant av medlemsmøtet under Forbundstinget.  

De fleste styremøtene har vært avholdt via Skype, men seksjonen har også hatt mellom 3 og 4 

styremøter årlig hvor styremedlemmene har vært samlet. Dette har eksempelvis vært i 

forbindelse med Ledersamlingen i ND (januar), og også i forbindelse med budsjett- og 

planarbeid på høsten. 

 

Spesielle oppgaver 

 

Økonomi 

For å ha en best mulig løpende oversikt over seksjonens til enhver tid økonomiske status har 

nestleder Michelle Lindøe hatt som et av sine ansvarområder å føre et skyggeregnskap. Dette 
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har medført at vi til enhver tid har hatt utmerket oversikt over økonomien og har dermed 

kunnet sette i verk tiltak der dette har vært nødvendig. 

  

 

 

Aktivitet 

 

Toppidrett – landslag 

 

I perioden har det vært mellom 5 og 10 par på landslaget i sportsdans. Den til dels store 

variasjonen i antall par har to hovedårsaker. 

- Oppløsning av par 

- Endring i landslagsstrukturen 

Det siste punktet består i at fra og med våren 2016 har seksjonen besluttet å opprette et 

ungdomslandslag med et opplegg som i større grad er tilpasset våre yngste landslagsutøvere. 

Landslaget består dermed per i dag av totalt 4 par i voksenklasse, og ungdomslandslaget 

består av 6 par fordelt på ungdoms- og juniorklassen. 

I perioden har landslaget hatt treningssamlinger i Norge 2 ganger årlig, parene har deltatt på 

treningssamlinger/camper i utlandet, og også på en rekke konkurranser i utlandet. 

 

TalentTeam Norway (TTN) 

 

Seksjonen har videreført arbeidet med TTN, og ser på dette som et svært viktig tiltak. Det 

gjennomføres til sammen 4 samlinger i løpet av året, hvorav to av samlingene er sammen med 

landslaget og de to øvrige samlingene er kombinert med en breddesamling.  

 

Representasjon 

 

Norge har vært representert ved så godt som samtlige EM og VM i perioden og det er svært 

gledelig å se at resultatene for norske par i disse mesterskapene stadig blir bedre. 

I september 2014 fikk Norge sin første verdensmester i sportsdans på mange år da Janick og 

Pia Lundanes Løwe ble verdensmestre i 10-dans for profesjonelle i WDSF PD (Professional 

Division). 

 

Bredde 

 

Seksjonen har ønsket å bidra til økt rekruttering til sportsdans, men innser samtidig at 

seksjonen selv ikke kan drive dette arbeidet. Vi har derfor utlyst og bevilget midler til støtte til 

en rekke ulike bredde- og rekrutteringstiltak i både regioner og klubber. 

Videre har vi startet opp med merkeprøver. 

Vi har også benyttet TTN-samlingene til å gjennomføre breddesamlinger for den regionen 

som avholder TTN-samlingen. 

 

Utdanning 

 

Seksjonen har i perioden hatt et godt samarbeid og en god dialog med Trener- og 

Dommerkomiteen angående trener- og dommerutdanningen. Det er i perioden gjennomført 

flere trenerkurs, og det er utdannet dommere og hoveddommere. I samarbeid med Sverige er 

det også gjennomført et WDSF eksaminatorkurs, dette er ett av totalt to slike kurs som er 
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gjennomført totalt innen WDSF og viser at Norge ligger langt fremme i sitt arbeid med trener- 

og dommerutdanning. 

 

Konkurranser i Norge 

 

I tillegg til NM i standard og latin og NM i flerdans, gjennomføres det årlig 4 runder i 

Norgesserien. Her er seksjonen avhengig av sportsdansklubbene for å kunne arrangere 

konkurransene, og seksjonen setter svært stor pris på klubbenes vilje til å søke om tildeling av 

konkurransene og ikke minst den fantastiske gjennomføringen. 

 

 

 

Medlemsutvikling 

Oversikt over medlemmer i Sportsdans 2013-2015 

 

2015 (inkl 

CWDCL) 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 141 389 193 186 384 1293 

Menn 17 107 94 140 272 630 

Totalt      1923 

 

 

2014 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 210 469 262 170 585 1696 

Menn 29 146 138 115 327 755 

Totalt      2451 

 

 

2013 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 242 513 291 281 535 1862 

Menn 58 173 164 232 413 1040 

Totalt      2902 

 

Vurdering av medlemsutviklingen 

Totalt er det 13 248 medlemmer i Norges Danseforbund per 1. januar 2016.  

Selv om noe av nedgangen fra 2014 til 2015 kanskje kan tilskrives innføringen av 

lisensordning i ND med påfølgende opprensking i medlemsregistre i klubbene, så ser 

seksjonen at det også er en reell nedgang for både sportsdans og CWDCL. Etter 

seksjonsstyrets oppfatning viser dette viktigheten av at seksjonen fortsetter å ha et sterkt fokus 

på bredde- og rekrutteringstiltak.  

 

Oversikt over medlemmer i  Country & Western Dance 2013-2014: 

 

2014 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 15 67 27 7 109 225 

Menn 3 7 5 14 19 48 

Totalt      273 
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2013 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 18 72 36 14 153 293 

Menn 2 7 14 10 21 54 

Totalt      347 

 

 


